Uzbekistan,
Ruta de la Seda.
#PARTNER
Del 22 al 29 de setembre de 2022
PREU PER PERSONA
Habitació doble
Suplement individual

1.990 €
345 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia
TURKISH AIRLINES: BARCELONA –
ISTANBUL – TASHKENT – ISTANBUL –
BARCELONA.
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia
nacional
UZBEKISTAN
AIRWAYS:
TASHKENT – URGENCH.
•Bitllet de tren, classe turista,
companyia
UZBEKISTAN
RAILWAYS:
KHIVA – BUKHARA.
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia
d’emissió del bitllet).
•Estada de 7 nits en hotels turista
superior o primera.
•Allotjament immediat a l’arribada.

•Àpats: 7 esmorzars, 5 dinars, 1 dinar

picnic i 1 sopar (inclou te i aigua durant
els àpats).
•Una botella d’un litre d’aigua per
persona i per dia.
•Autocar amb aire condicionat durant els
trajectes terrestres.
•Visites privades segons itinerari.

•Entrades als museus, monuments i llocs
històrics segons itinerari.
•Guia local de parla espanyola durant
totes les excursions.
•Assegurança assistència en viatge (cia.
ARAG modalitat VACACIONAL A LA
CARTA bàsic).
EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Assegurança cancel·lació de viatge
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A
LA CARTA amb 2.000 € de despeses
de cancel·lació, suplement de 25 €).
•Propines a guies i xofers.

22 set.BARCELONA
–
ISTANBUL
–
TASHKENT
Sortida amb vol regular amb TURKISH
AIRLINES fins Tashkent, via Istanbul.
23 set.TASHKENT
Arribada
a
l’aeroport
de
Tashkent.
Assistència i trasllat a l’HOTEL (4*).
Allotjament inmediat. Esmorzar a l’hotel.
Al matí, visita de la part antiga de la ciutat,
Khasti Imom, incloent la Madrassa Barak
Kan, la Madrassa Kafal Shohi,la biblioteca
situada a la mateixa plaça important per
allotjar el “Alcorà d’Usman”, original del
segle VII. També s’aproparan fins al mercat
oriental de Chorsu, el Museu d’Arts
Aplicades i el metro. Dinar en un
restaurant local. Continuació amb la visita
panoràmica incloent la Plaça de la
Independència i Eternitat en aquesta plaça
hi ha el Monument de la Independència i el
Humanitarisme inaugurada al 1991, la Plaça
d’Òpera i Ballet i la Plaça d’Amir Temur.
Tornada a l’hotel. Allotjament.

NOTA: Pressupost calculat amb data 20
de maig per un mínim de 20 persones.
Qualsevol alteració en la tarifa aèria,
canvi de divisa, data de sortida, nombre
de participants o serveis terrestres
implicaria una variació en el preu final.

24 set.TASHKENT – URGENCH – KHIVA
Esmorzar a l’hotel. A l’hora concertada,
trasllat
a
l’aeroport.
Tràmits
d’embarcament. Sortida amb vol regular
amb destí Urgench. Arribada i trasllat per
carretera fins a Khiva (30 km). Acomodació
a l’HOTEL. Visita al complex arquitectònic
Ichan-Kala (segles XII-XIX): Kalta Minor,
castell Kunya Ark, la Madrassa Mohammed
Rahim Khan, el Minaret i la Madrassa Islom
Khodja, el complex arquitectònic Tash Hovli
(harem del segle XIX), el Mausoleu de
Pahlavan Mahmud (segles XIV-XVIII), la
mesquita Juma (segle X) i la Madrassa
Allikulikhan. Dinar en un restaurant local.
Visita d’Ak Sheik Bobo per observar la
panoràmica d’Ichan Kala. Tornada a l’hotel.
Allotjament.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117 08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

25 set.KHIVA – BUKHARA
Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’estació de
tren. Sortida amb tren regular de la
companyia Uzbekistan Railways, classe
turista amb destí Bukhara. Dinar picnic en
ruta. Arribada a Bukhara i trasllat a

•Maleters a aeroports i hotels.
•Taxes per fotografiar o

gravar
monuments històrics.
•Begudes durant els àpats inclosos
excepte els indicats.
• Serveis
no
especificats
amb
anterioritat.

l’HOTEL. Sopar i allotjament.
26 set. BUKHARA
Esmorzar a l’hotel. Visita de Bukhara
incloent el Mausoleu dels Samani, la font de
Sant Chashmai Ayub, la Mesquita Bolo Hauz
i la ciutadella Ark. Dinar en un restaurant
local. A la tarda, continuació amb la visita
incloent el minaret Kalyan, la Mesquita Poi
Kalyan, la Madrassa Miri Arab, la cúpula Toki
Zargaron,
les
Madrasses Ulughbek
i
Abdullazizkan, la cúpula Toki Telpak
Furushon, la Mesquita Magoli Attory, la
cúpula Toki Srafon, el complex arquitectònic
Lyabi Hauz, el conjunt de dues madrasses i
una Khanaka. Tornada a l’hotel. Allotjament.
27 set. BUKHARA – SAMARCANDA
Esmorzar a l’hotel. Sortida per carretera
cap a Samarcanda (290 km-5 hores).
Arribada i trasllat a l’HOTEL. Dinar en un
restaurant local. A la tarda, visita de la
ciutat de Samarcanda incloent la Plaça
Registan on hi ha la Madrassa Ulughbek
(segle XV), la Madrassa Shir-Dor (segle
XVII), la Madrassa Tilla-Kori (segle XVII), el
Mausoleu Guri Emir (tomba de Tamerlán,
segles
XIV-XV).
Tornada
a
l’hotel.
Allotjament.
28 set.SAMARCANDA
Esmorzar a l’hotel. Continuació amb la
visita de Samarcanda amb el complex
arquitectònic Shakhi-Zinda (segles IX-XV),
el museu de la ciutat antiga Afrosiyab,
l’Observatori Ulughbek (segles XV). Dinar
en un restaurant local. A la tarda,
continuació amb la visita de la Mesquita Bibi
-Lhonum i el Basar Siab. Tornada a l’hotel.
Allotjament.
29 set. SAMARCANDA – ISTANBUL –
BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. A l’hora concertada,
trasllat a l’aeroport. Sortida amb vol regular
de la companyia TURKISH AIRLINES fins a
Barcelona, via Istanbul.
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