9-денний авторський авіатур УЗБЕКІСТАН
КИЇВ • ТАШКЕНТ • ХІВА • БУХАРА • САМАРКАНД • ТАШКЕНТ • КИЇВ

Детальна програма поїздки:
02 березня – середа
16:35 – виліт з Києва (аеропорт Бориспіль)
03 березня – четвер
00:40 – прибуття до ТАШКЕНТУ.
Трансфер аеропорт – готель.
Поселення до готелю*** (двомісні номери)
Сніданок
Оглядова екскурсія. Ташкент – столиця Узбекистану та одне з
найбільших міст Центральної Азії. Майже двохтисячолітня
історія міста залишила у ньому неповторні пам'ятки
архітектури: середньовічні мавзолеї та мечеті, монументальні
споруди радянської доби та ультрасучасні хмарочоси.
Розташування на перетині стародавніх торговельних шляхів зробило Ташкент унікальним центром
середньоазіатської культури. Вільний час.

21.00 – нічний потяг (купе) ТАШКЕНТ - ХІВА

04 березня – п‘ятниця
11:00 – прибуття до ХІВИ. Обід
12:00 – поселення до готелю***.
13:00 – оглядова екскурсія. Хіва – унікальне місто, навіть у
світовому масштабі. Розташоване всього за 10 км від кордону з
Туркменістаном. Не так багато залишилося на планеті
автентичних середньовічних міст, які багато в чому
продовжують жити своїм старовинним життям. Звісно ж,
хівінська історія сповнена інтриг, таємниць та переворотів:
хани, еміри та султани билися за клаптик пустелі, територія
переходила з рук у руки, кожен правитель змінював столицю та
перебудовував її на свій смак. Нинішній вигляд міста був сформований у XIX столітті і з того часу не змінювався.
Це місто містить величезну кількість пам'яток культури та архітектури. Багато з цих споруд входять до об'єктів,
що охороняються ЮНЕСКО і вважаються Світовою спадщиною.

Вільний час
05 березня – субота
Сніданок
Вільний час
16.00 – потяг (купе) ХІВА – БУХАРА
00:15 – прибуття до БУХАРИ.
Ніч у готелі***
06 березня – неділя
Сніданок
10:00 – оглядова екскурсія. БУХАРА – перлина Сходу, одне з
найдавніших та найгарніших міст Узбекистану, що містить
безліч таємниць та легенд. І не дивно, адже йому вже понад
2500 років. Бухоро-і-Шариф («Священна і Благородна Бухара»)
- через неї проходив Великий шовковий шлях. Це один з
головних центрів Ісламу у Середній Азії. У середньовіччі на
території Бухари знаходилося понад 350 мечетей та 80 медресе,
багато з яких чудово збереглися й до наших днів. Усі дороги
священного міста ведуть до центрального водоймища - Лябіхаузу, навколо якого, поряд з архітектурними пам'ятками,
затишно розташувалися ресторани та чайхани. Окрім
грандіозних ансамблів, медресе, мечетей та відомого мінарета Калян, у Бухарі чудово збереглася найдавніша
фортеця Арк, діючі середньовічні лазні… – усього понад 140 пам'яток архітектури!

Вільний час.
Ніч у готелі***
07 березня – понеділок
Сніданок
Вільний час у Бухарі або
- поїздка за місто до меморіального комплексу суфійського
шейха Бахауддіна Накшбанді
- поїздка до літньої резиденції еміра Бухари Сітора та Мохі Хоса
- поїздка до некрополя Чор-Бакр
Після повернення до міста - відвідання медресе Чор-Мінор.

Вільний час
15.50 – потяг БУХАРА – САМАРКАНД
17:24 – прибуття до САМАРКАНДУ.
Трансфер до готелю***

08 березня – вівторок
Сніданок
09:00 – оглядова екскурсія. САМАРКАНД - як тільки не
називали його найбільші поети та філософи світу – сад душі,
перлина сходу, дзеркало світу… – їм все рівно не вдалося б
описати всю красу і багатство цього чудового міста. Самарканд
є ровесником Вавилона і Риму, його вік становить майже 3000
років. Старовинне місто розташовувалося на шовковому шляху,
тому за нього безперервно билися завойовники, у тому числі
війська Арабського халіфату та великий завойовник Олександр
Македонський. Місто повністю руйнувалося і знову повставало
з руїн, щоразу налагоджуючи властивий лише йому гармонійний життєвий уклад. На початку XXI століття його
внесли до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО під назвою «Самарканд – перехрестя культур»!

Ніч у готелі***
09 березня – середа
Сніданок
Вільний час або заміська екскурсія:
Музей Афросіаб - Стародавнє місто Самарканда.
Мавзолей пророка Даниїла є святим місцем поклоніння для
трьох релігій Мусульманської, Християнської та Юдейської.
Паперова фабрика Кунья Мерос (відтворене ручне
виробництво стародавнього паперу з дерева, тут ви побачите
весь процес виробництва паперу).
Килимова фабрика "Худжун" - виробництво шовкових килимів,
а також інші вироби з шовку.
Музей виноробства при винному заводі Ховренко та дегустація
вин.

18.00 – потяг САМАРКАНД – ТАШКЕНТ
20:10 – прибуття до ТАШКЕНТУ.
Вечеря (дод.)
23:30 – трансфер в аеропорт.
10 березня – четвер
02:00 – виліт
04:05 – повернення до Києва

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Вартість: 525 євро. Включає:
✓ усі трансфери та купейні квитки (потяг)
✓ екскурсії з місцевим ліцензованим гідом
✓ готелі*** зі сніданками (розміщення у
2-місних номерах)
✓ туристичні податки у готелях (city-tax)
✓ користування системою Аудіо-гід

Додатково:
➢ прямий авіапереліт – від 290€
➢ 45€ – усі вхідні квитки
➢ 10€ - Covid -19 страхування (15€ туристам від 60 років)

