
La Ruta de la Seda: 
Uzbekistan i Mar d’Aral.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia TURKISH AIRLINES: 
BARCELONA – ISTANBUL – TASHKENT 
– ISTANBUL – BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia domèstica: TASHKENT – 
NUKUS. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Bitllet de tren ràpid AFROSIAB, classe 
econòmica, de SAMARCANDA – 
TASHKENT. 
•Trasllats privats aeroport/tren – hotel 
– aeroport/tren. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL 
WYNDHAM (4*) o similar a Tashkent. 
•Estada d’una nit en yurtas (cases 
nòmades) al Mar Aral. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL (3*) a 
Nukus. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL ASIA 
KHIVA (3*) o similar a Khiva. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL ASIA 
BUKHARA (4*) o similar a Bukhara. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL 
REGUISTAN PLAZA (4*) o similar a 
Samarcanda. 
•Àpats: 10 esmorzars, 1 dinar pic nic, 1 
dinar en una casa local, 8 dinars en 
restaurants locals, 9 sopars i 1 sopar 
amb espectacle folklòric. 
•Autocar amb aire condicionat segons 
programa, a la zona del mar Aral en tot 
terrenys i el trasllat de Nukus a Khiva 
en cotxes Sedans. 
•Entrades segons itinerari a museus, 
monuments i emplaçaments històrics. 
•Guia local de parla espanyola en totes 
les visites. 
•Professor des de Barcelona, Sr. 
Francesc Lozano Winterhalder. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 25 persones. 
•Tramitació visat d’entrada al 
Uzbekistan.  
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge 
(cia. ARAG modalitat GV TOUR). 
 

 

Del 27 de maig al 7 de juny 2018. 

27 maig BARCELONA – ISTANBUL – 
TASHKENT 
Sortida amb vol regular amb destí Tashkent, 
via Istanbul. Nit a bord. 
 

28 maig TASHKENT 
Arribada, assistència i trasllat privat a 
l’HOTEL WYNDHAM (4*) o similar. 
Acomodació i allotjament. Esmorzar. Al 
matí, visita de l’antiga ciutat, Khasti Imom, 
incloent la Madrassa Barak Kan, la Madrassa 
Kafal Shohi, la Biblioteca situada a la 
mateixa plaça i on s’hi allotja el “Alcorà 
d’Usman” original del segle VII. Continuació 
amb la visita a las Madrasses Kukaldosh i 
Abdulkasim, que daten dels segles XVI-XIX. 
Continuació fins al mercat de Chorsu. Dinar. 
A la tarda, continuació amb la visita 
panoràmica del Museu d’Arts Aplicades, la 
Plaça de d’Independència i Eternitat on es 
troba el Monument de la Independència i el 
Humanitarisme inaugurat el 1991, el 
Memorial de la II Guerra Mundial que es 
l’estàtua en honor als caiguts a la Segona 
Guerra Mundial i l’Arc Ezgulik a l’entrada de 
la plaça. Continuació amb la panoràmica a 
les fonts i monuments moderns de la ciutat, 
la Plaça de l’Òpera i Ballet i la Plaça d’Amir 
Temur. Sopar de benvinguda. Allotjament. 
 

29 maig TASHKENT – NUKUS – 
CANONES/MAR ARAL 
Esmorzar. A l’hora concertada, trasllat a 
l’aeroport. Tràmits d’embarcament. Sortida 
amb vol regular amb destí Nukus. Arribada i 
trasllat per carretera fins al Usturt Plateauy 
al Mar Aral (450 km – 9 a 10 hores). 
Recorregut realitzat en tot terreny (quatre 
viatgers per cotxe). Travessaran la regió 
Kungrad fins al Llac Sudochie on realitzaran 
un dinar pic nic. Continuació per la Casa del 
Pescador, el Far, Gas Plant i l’aeroport 
d’Usturt Plateau. Visita de les Pedres 
Antigues (tombes) kazajos i turkmenos. 

“Viatge amb professor” Sr. Francesc Lozano Winterhalder  
(Llicenciat en Ciències, Màster en Humanitats i professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE).  

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 2.780 € 
Supl. individual    250 € 

Arribada al Mar Aral, on s’allotjaran en 
yurtes (cases nòmades ocupades per 5-6 
persones). Sopar i allotjament al 
campament. 
 

30 maig CANONES/MAR ARAL – 
MUYNAK – MIZDAKHAN - NUKUS 
Esmorzar. Sortida en tot terrenys amb 
destí Muynak (450 km – 7 hores). Dinar en 
una casa local de Muynak. A la tarda, 
visita al complex arquitectònic de Midazkhan 
del segle XIV i les ruines de Gaur Kala 
destruïdes per Chingiz-khan. Continuació 
fins a Nukus. Acomodació a l’HOTEL (3*). 
Sopar. Allotjament. 
 

31 maig NUKUS – KALAS – KHIVA 
Esmorzar. Sortida a primera hora amb 
destí Khiva (350 km). En ruta, visita a les 
Fortaleses de Kalas situades a la regió de 
Karak a Plakistan: Kyzyl Kala, Tuprak Kala i 
Ayaz Kala. Dinar. Arribada a Khiva. 
Acomodació a l’HOTEL KHIVA (3*) o similar. 
Sopar. Allotjament. 
 

1juny KHIVA 
Esmorzar. Visita de la ciutat incloent el 
complex arquitectònic Ichan-Kala dels segles 
XII-XIX: Kalta Minor, el Castell Kunya Ark, 
la Madrassa Mohammed Rahim Khan, el 
Minaret i la Madrassa Islom Khodja. Dinar. 
Continuació amb el complex Tash Hovli 
(harem del segle XIX), el Mausoleu de 
Pahlavan Mahmud (segles XIV – XVIII), la 
Mesquita Juma (segle X) i la Madrassa 
Allikulikhan. Sopar. Allotjament. 
 

2 juny KHIVA – BUKHARA 
Esmorzar. Sortida per carretera direcció 
Bukhara (500 km – 8 a 9 hores). Dinar. 
Arribada i acomodació a l’HOTEL ASIA 
BUKHARA (4*) o similar. Sopar. 
Allotjament.    



La Ruta de la Seda: 
Uzbekistan i Mar d’Aral.  

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

•Assegurança cancel�lació de viatge 

(cia. ARAG modalitat VACACIONAL 
A LA CARTA, 80 € per persona) 

•Propines guies i xofers. 

•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Maletes en aeroports, estacions de tren 
i hotels. 
•Impost o taxa per fotografiar o gravar 
en vídeo als diferents emplaçaments 
turístics. 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

3 juny BUKHARA 
Esmorzar. Visita de la ciutat amb dinar i 
incloent el Mausoleu dels Samani, el déu sant 
Chashmai Ayub, la Mesquita Bolo Hauz, la 
Ciutadella Ark, el Minaret Kalyan i la 
Mesquita Poi Kalyan, la Madrassa Miri Arab, 
la cúpula Toki Zargaron, les Madrasses 
Ulughbek i Abdullazizkan, la cúpula Toki 
Telpak Furushon, la Mesquita Magoki Attory i 
la cúpula Toki Sarafon. Sopar en una casa 
típica. Allotjament. 
 

4 juny BUKHARA – SAMARCANDA 
Esmorzar. Continuació amb la visita al 
complex arquitectònic Lyabi Hauz conjunt de 
dues madrasses i una Khanaka i Chor Minor. 
Dinar. Sortida per carretera fins a 
Samarcanda (290 km). Arribada i 
acomodació a l’HOTEL REGUISTAN PLAZA
(4*) o similar. Temps lliure. Sopar. 
Allotjament. 
 

5 juny SAMARCANDA 
Esmorzar. Visita de la ciutat amb dinar i 
incloent la plaça Registan on es troba la 
Madrassa Ulughbek (segle XV), la Madrassa 

“Viatge amb professor” Sr. Francesc Lozano Winterhalder  
(Llicenciat en Ciències, Màster en Humanitats i professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE).  

NOTA: Pressupost calculat amb data 9 
de novembre de 2017 per un mínim de 
25 persones. Qualsevol alteració en la 
data de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.   

RESERVA EN FERM: 
Fotocopia del passaport vigent i dipòsit 
de 850 € per persona. 

Shir-Dor (segle XVII), la Madrassa Tilla-Kori 
(segle XVII), el Mausoleu Guri Emir (tomba 
de Tamerlán, segles XIV-XV), la Mesquita 
Bibi-Khonum i el basar Siab. Sopar. 
Allotjament. 
 

6 juny SAMARCANDA - TASHKENT 
Esmorzar. Continuació amb la visita a l 
complex arquitectònic de Shakhi-Zinda 
(segles IX-XV), el Museu de la ciutat antiga 
d’Afrosiyab i l’Observatori Ulughbek (segle 
XV). Dinar. A la tarda, trasllat a l’estació de 
tren. Sortida amb el tren d’alta velocitat 
Afrosiab amb destí Tashkent. Arribada, 
assistència i trasllat a un restaurant local 
per realitzar el sopar amb espectacle 
folklòric. Un cop finalitzat, trasllat fins a 
l’aeroport. 
 
7 juny TASHKENT – ISTANBUL - 
BARCELONA 
Tràmits d’embarcament. Sortida amb vol de 
la companyia TURKISH AIRLINES amb destí 
Barcelona, via Istanbul. Arribada. 

A TENIR EN COMPTE: 
 

•El nostre corresponsal no es 
responsabilitza de les condicions 
climatològiques durant la ruta. 
•Els hotels de Uzbekistan son molt 
senzills de construccions baixes sense 
ascensor. 
•La qualitat dels hotels d’Àsia Central no 
correspon a la qualitat europea d’hotels. 
•Visat per Uzbekistan pels súbdits 
espanyols existeix un visat simplificat i 
pel que es necessari la següent 
documentació: 
1.Un formulari de sol�licitud EVISA (per 
persona. El formulari s’omple on-line, 
s’imprimeix i es firma pel sol�licitant. 
2.Passaport original amb vigència 
mínima de 3 mesos després de la data 
del venciment del visat demanat. 
3.Una foto mida carnet. 
 


