
 
 
UZBEKISTAN - RUTA DE 

LA SEDA 
TASHKENT-URGUENCH-JIVA-BUJARA-SHAJRISABZ-

SAMARCANDA 

 

Sortida: dissabte 16 d´octubre 2021  

Durada: 10 dies 
 

Pensió Coleta 
i Visites 



RECORREGUT: 

16 Octubre: Punt d’origen – BCN – TASHKENT  

Trasllats en autocar cap a l’aeroport del Prat per sortir en vol regular cap a Tashkent, via Istanbul. 
Arribada, tràmits de aeroport i trasllats a l'hotel. Allotjament.  
 

17 Octubre: TASHKENT– Visita ciutat [P.C.] 

Esmorzar a l'hotel i començament de la visita de la 
ciutat capital del país, començarem per la plaça 
Hastiman, el museu Kaffal chachi on es conserva 
una versió manuscrita de la primera mostra del 
Coran, passejarem pel mercat Chorsu. Dinar a un 
restaurant local i continuarem pel museu de arts 
aplicades amb una panoràmica per veure la plaça 
de l’opera, la plaça Amir Temur, el memorial de la II 
guerra mundial, etc. Sopar i allotjament.      
                                

18 Octubre: TASHKENT-URGUENCH - JIVA. (PC)  

Esmorzar i trasllats a l'aeroport per agafar vol cap a URGENNCH. Des d’allà agafarem el bus cap 
a JIVA,,quan arrivem farem el check in a l´hotel i despres destinarem la resta del dia a visitar la 
ciutat,ho farem tot caminan,perque Jiva es una ciutat museu que te tots els seus monuments a 
l´interior de les seves muralles,es una ciutat unica que se la coneix amb el nom del septim 
miracle del mon, sopar i allotjament a l’Hotel. 
 

19 Octubre: JIVA-BUJARA(PC)                          
Esmorzar. Sortida de l'hotel per fer el trajecte cap a Bujara, un 
trajecte llarg però amb bona carretera, podrem veure la flora 
i fauna del desert. Farem una parada al costat del riu Amu 
Daria i dinarem a una casa de te. Arribada a Bujara a la tarda, 
sopar i allotjament. 
 

20 Octubre: BUJARA (PC) 
Desprès de l'esmorzar començarem la visita que ens ocuparà 
tot el dia i que ens farà conèixer els llocs mes importants de la 
ciutat: el conjunt arquitectònic LYABI JOVUZ, la torre Poi Kalon, 
la madrassa Abdulaizjan, el mausoleu de la dinastia dels 
Samanides, el complex Chashma Ayub..., visites que ens 
ocuparan part del dia. Dinar a la casa de la família uzbeka 
Rajmon Toshev, el millor mestre del brodat de Uzbekistan. 
Bujara és famosa per la seva artesania, tindrem temps per compres. sopar i allotjament . 

 



21 Octubre :BUJARA (PC)                  

Continuarem les visites de Bujara, sortirem de la ciutat per 
visitar Sitora i Moijosa, l’antiga residència del ex-emir de 
Bujara, on podrem veure una barreja de estil arquitectònic 
tradicional rus i les tradicions orientals, la famosa sala 
blanca decorada amb alabastre tallat,  molt similar a les del 
palau de Peterhof de Sant Petersburg. Continuarem amb la 
visita del mausoleu de Bajauddin Naqshbandi, un líder sufí 
del s XIV. A la tarda tindrem temps a la ciutat de Bujara per 
visitar un basar tradicional amb tindrem temps lliure. Sopar 
i allotjament 
 

22 OCTUBRE:BUJARA-SHAJRISABZ-SAMARCANDA (PC) 

Desprès d'esmorzar sortirem camí de Samarkanda. En ruta visitarem la ciutat antiga de 
Shajrisabz, població on va néixer Tamerlan, el gran heroi d' Asia central: Palau de AK SAROY i el 
seminari DORUS TILAVAT. Desde aquesta ciutat farem la ruta fins a Samarcanda, son uns 90 km, 
i passarem per les estribacions de la cordillera del Pamir, arrivan a la ciutat sopar i allotjament.   
 

23 OCTUBRE: SAMARCANDA (PC) 

Avui dedicarem el dia a conèixer la ciutat, la seva historia i el seu art. Visitarem la plaça del 
Registan, centre neuràlgic de Samarkanda durant molts anys amb les tres magnífiques 
madrasses, la de ULUBEK, la de TILLO-KORI, i la de GURI-EMIR. També visitarem el mausoleu de 
Tamerlan, la mesquita del divendres i el mercat mes gran i antic de Samarkanda. 
 

24 Octubre: SAMARCANDA  (PC)  
El mati anirem a visitar les excavacions de AFROSIAB i 
l’observatori de ULUGBEK, situats a la entrada de la 
ciutat. També anirem a veure el mausoleu del profeta 
bíblic Daniel, reconegut i respectat per les 3 religions 
monoteistes. Resta de de la tarda per la ciutat, sopar i 
allotjament. 

 

25 OCTUBRE: SAMARCANDA -BARCELONA 
A primera hora del mati trasllats a l'aeroport per sortir amb vol de Turkish Airlines cap a 
Barcelona, amb escala a Istanbul, arribada a Barcelona i trasllats privats a les nostres terminals.  
 
 
 
FI DEL VIATGE. 
 
 
 
 



SERVEIS INCLOSSOS: 
ü Bitllets d’Avió Barcelona- Tashkent // Samarcanda- 

Barcelona 

ü Bitllet Tashkent-Urgench. 

ü Estades Hotels 4 *, estada en PENSIÓ COMPLETA 

ü Expert guia acompanyant durant tot el viatge  

ü Entrades als monuments indicats al programa 

ü Trasllats a l’aeroport (anada i tornada) 

ü Circuit terrestre, trasllats i visites panoràmiques en 

transport climatitzat amb guia local 

ü Totes les visites indicades a l’itinerari 

ü Propines incloses, excepte la del guia local 

ü Assegurança d’assistència i cancel·lació  COVID 

 

CONDICIONS GENERALS: 
• Mínim de viatgers perquè el viatge es dugui a terme: 16 

persones. 

• Documentació necessària: PASSAPORT AMB UNA VIGÈNCIA 

MÍNIMA DE 6 MESOS. 

• Dipòsit per a garantir la reserva del viatge:  400€. 

• Despeses de cancel·lacio a partir de 21 dies abans del 

viatge.  

• Informarem sobre algun requeriment, abans del viatge. 

• Organització Som Viatges Vilanova.... GC002857 

 

Preu per persona: 1685 Eur + (taxes aprox. 320 Eur) 

 
Suplement habitació individual: 340 euros 

 
 


