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La terra de les mil i una nits

Durada: 9 DIES 
Sortides: 17 juliol / 5 agost
 10 octubre

TAIXKENT - URGENCH - KHIVA
BUKHARA - SHAKHRISABZ
SAMARKANDA 

UZBEKISTAN

VIDEO

Itchan Khala (Khiva) - Centre històric de Bukhara
Centre històric de Shakhrisabz - Samarkanda
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mausoleu dels samànides, el fort d’Ark, el mausoleu 
de Chasma Ayub, i el minaret de Kalon, de 46 m 
d’altura. Dinar en restaurant. Visita al palau de 
Sitorai Mokhi-khosa. Sopar i allotjament.

 6 BUKHARA – SHAKHRISABZ – SAMARCANDA
Esmorzarem i sortirem en direcció Shakhrisabz, 
coneguda per ser el lloc de naixement del gran 
conqueridor Tamerlà. Dinar en un restaurant 
tradicional. Ruta cap a la històrica ciutat de 
Samarcanda, un idíl·lic oasi al cor de la vall del 
riu Zarafshan, situada als confins del Desert 
Vermell i flanquejada pels cims de les muntanyes 
del Pamir-Altai. Fundada al mateix temps que 
Babilònia i Roma fa quasi 2.500 anys, va ser 
anomenada la Perla del món musulmà. Tamerlà 
en va fer la seva capital i la va anomenar el centre 
de l’univers. Sopar i allotjament al nostre hotel.

 7 (SAMARCANDA) VISITA DE LA CIUTAT
Pensió completa. Dedicarem el dia a visitar la ciutat. 
A la plaça Registan, al cor de l’antiga Samarcanda 

., hi ha la madrasa Tillya-Kari (1660), que conté 
una mesquita a l’interior. Veurem la madrassa Ulug 
Beg (1417-1420), la universitat més important de 
l’Àsia central durant el s. XV. Madrassa Shirdar, 
amb mosaics de tigres i gaseles. Mesquita principal, 
Bibi Khanum. Dinar. A la tarda, l’observatori d’Ulug 
Beg, el primer construït a l’Orient quan era un dels 
centres científics més importants del món. Sopar i 
allotjament. 

 8 SAMARCANDA)  TAIXKENT
Esmorzar. A Taixkent en tren. Dinar. Nit amb sopar 
especial de comiat amb un espectacle inspirat en 
aquesta terra de les mil i una nits. Allotjament.

 9 TAIXKENT  BARCELONA
De matinada emprendrem retorn a Barcelona. 

 1 BARCELONA  TAIXKENT
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Vols en 
direcció a la capital uzbeka, Taixkent. Allotjament.

 2 (TAIXKENT) VISITA DE LA CIUTAT, MUSEU ARTS 
APLICADES I LES MADRASSES
Esmorzar. Visitarem el Museu d’Arts Aplicades, 
la ciutat antiga, Hasti Imam (s. XIV), amb les 
seves mesquites i madrasses. Visita al bulliciós 
basar Chorsu. Dinar. Tarda a les places de la 
Independència i del Teatre. Farem un curt trajecte 
en el famós metro. Sopar i allotjament.

 3 TAIXKENT  URGENCH – KHIVA (Itchan Kala)
Esmorzar. Volarem a Urgench i anirem a Khiva 
(s. VI), ciutat que va viure la seva esplendor 
durant el s. XVI, quan va ser capital del khanat. 
En coneixerem el barri vell, l’Itchan Kala . 
Visitarem la mesquita de Djuma, l’antic fort de l’arc 
de Kunya, el mausoleu de Pakhlavan Mahmoud 
i dinarem. Seguirem visita a la ciutat per veure 
les boniques artesanies que s’ofereixen al carrer 
principal. Recomanem buscar un lloc elevat per 
la vista conjunta de la ciutat. Sopar i allotjament.

 4 KHIVA – BUKHARA. SOPAR AMB DANSES 
FOLKLÒRIQUES
Esmorzar. Travessarem el Desert Vermell. Per 
dinar prendrem un pícnic (única possibilitat en 
aquesta ruta). Arribarem a Bukhara, un oasi enmig 
de les sorres del desert i del llegendari itinerari de 
la Ruta de la Seda. Sopar tradicional amb danses 
folklòriques. Allotjament.

 5  (BUKHARA) VISITA DE LA CIUTAT
Esmorzar. A Bukhara  es respira un aire de 
profunda i enigmàtica espiritualitat que emergeix 
dels innombrables edificis històrics i religiosos 
de més de 2.000 anys d’antiguitat. Visitarem el 

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB Preu: 2.430 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:
* Vols internacionals amb Turkish Airlines.
* Vols domèstics de línia regular.
* Bitllet de tren turista Samarcanda - 
Taixkent.
* Allotjament en hotels de Primera 
categoria.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 6 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana 
durant el viatge. 
En el cas de grups inferiors a 6 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Visat 
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 295 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -120 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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