
 

 
 Ουζμπεκιστάν  

Ομαδικό ταξίδι 

Τασκένδη, Ουργκέντς, Χίβα, Μπουχάρα, Νουράτα,  
Λίμνη Aydarkul, Σαμαρκάνδη, Σαχριζάμπ,  
Διαμονή σε γιούρτες, Ίππευση καμηλών 

Αρχαία Βακτριανή  

                                                                  New and exclusive 
 

 
                                                                      Mausoleum Bahauddin Naqshband - Bukhara 

 
 

 
Διάρκεια ταξιδιού: 11 μέρες 
Αναχωρήσεις:     24/10, 14/11, 21/12, 20/03  
Κόστος κατ΄ άτομο: 
Δίκλινο δωμάτιο:  1.100€ 
Επιβ. Μονοκλίνου:    260€ 
 
*SMART PRICE  Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση. 
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις. 

 
 
 



 

 
Culture and Civilization 
 
Πτήση για το Ουζμπεκιστάν 
Με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη ξημερώματα στην Τασκένδη. 

2η μέρα: Τασκένδη - Περιήγηση στην πόλη  
Άφιξη ξημερώματα, στην πρωτεύουσα της χώρας, που βρίσκεται σε μια γόνιμη 
όαση, στις πλαγιές Tian Shan. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πρωϊνό και συνεχίζουμε 
για μια γνωριμία με τα αξιοθέατα της, όπως η πλατεία ανεξαρτησίας, τα 
μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια (μεντρεσέδες) όπως το Barak -Khan Madrash, το 
Kukeldash, αλλά και το Τζαμί Djuma. Η οδός Sailgokh με τους υπαίθριους 
καλλιτέχνες, το “τοπικό Broadway” είναι επίσης εντυπωσιακή. 

3η μέρα: Τασκένδη – Ουργκέντς - Χίβα 

Με πρωινή πτήση αναχωρούμε για Ουργκέντς, κοντά στον ποταμό Αμουντάριο. 
Άφιξη και επιβίβαση σε πούλμαν, για να διανύσουμε 30χλμ και να μεταφερθούμε 
στην παραμυθένια Χίβα, εκεί όπου ο γιος του Νώε, ο Σεμ έφτιαξε ένα χεϊβάκ 
(πηγάδι) από το οποίο αργότερα, πήρε το όνομά της. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Περιηγούμεθα περιπατητή αρχικά στο εσωτερικό τείχος της ,που 
ονομάζεται Itcham Kala και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco 
μήκους 2,5 χλμ,.Θα δούμε επίσης, το Μαυσωλείο του Ismail Khodja, τον ημιτελή 
μεντρεσέ  Kalta Minor, που ξεκίνησε να χτίζεται το 1851 από τον Mohammed Amin 
Khan, που φιλοδοξούσε να τον κάνει ορατό ακόμη κι από τη Μπουχάρα. Το κάστρο 
Kunya Ark, το παλάτι Tash-Hovli, το Μαυσωλείο και το Τζαμί Juma . 
Το βράδυ, θα παρακολουθήσουμε μία παράσταση ακροβατών και θα δειπνήσουμε 
σε τοπικό εστιατόριο. 

4η μέρα: Ουργκέντς – Μπουχάρα (490χλμ.) 

Αναχώρηση οδικώς για τη Μπουχάρα, μια ακόμα αρχαία πόλη της Κεντρικής Ασίας, 
στην έρημο Kyzylkum, της οποίας οι 100 μιναρέδες και τα 350 τζαμιά μαρτυρούν 

μια ιστορία 2.500 χρόνων. Το όνομά της σημαίνει «τυχερή πόλη» και αποτέλεσε την 
πόλη, όπου εδώ στάθμευαν τα καραβάνια στον ιστορικό δρόμο του μεταξιού. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. 

5η μέρα: Μπουχάρα – Περιήγηση στην Πόλη 
Σήμερα θα περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, της οποίας το 
ιστορικό κέντρο προστατεύεται από την Unesco. Το Μαυσωλείο, ο Μιναρές Καλκάν, 
η θεολογική σχολή και το φρούριο Ark, είναι εξαιρετικά αξιοθέατα της πόλης. 
Το βράδυ σε διαμορφωμένο χώρο μεντρεσέ, το Nadir Divan-begi Madrasah ,θα 
παρακολουθήσουμε ένα θέαμα γεμάτο από επίδειξη μόδας και θα έχουμε και 
δείπνο. 

6η μέρα: Μπουχάρα  
Σήμερα θα γνωρίσουμε ιστορικά αξιοθέατα εκτός Μπουχάρα, με σημαντικότερα, 
το Μαυσωλείο Baha-ud-Din Naqshband Bukhari και την θερινή κατοικία Sitorai 
Mokhi Hossa, «αποκομίζοντας» γεύση της τοπικής αρχιτεκτονικής. 
Επιστροφή στη Μπουχάρα και απόγευμα ελεύθερο. 
Το βράδυ, δείπνο σε τοπικό σπίτι για να γευθούμε την τοπική κουζίνα και την 

τοπική φιλοξενία. Εδώ θα έχουμε και μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής! 



 
 

7η μέρα: Μπουχάρα – Νουράτα - Yurt camp (300χλμ.) 

Οδεύουμε προς το φαράγγι Sarmysh, στην καρδιά της ερήμου, με βραχογραφίες. 

Οδηγούμεθα στη Nurata , με ενδιάμεση στάση. Η εμπειρία που θα κάνει τη 

σημερινή μέρα μοναδική ,είναι η ίππευση καμηλών! 

Κατόπιν, ακολουθεί δείπνο με Κοζάκικους ήχους. Οι γιούρτες, οι ελαφριές 

κατασκευές κατοικίας των Μογγόλων του 13ου αι. θα είναι για σήμερα το «σπίτι» 

μας! Διανυκτέρευση σε παραδοσιακές γιούρτες στη Nurata. 

8η μέρα: Yurt Camp – Λίμνη Aydarkul – Σαμαρκάνδη (220χλμ.) 

Το πρωί θα επισκεφθούμε τη λίμνη Aydarkul, στη μέση της ερήμου. Προαιρετικά, 

κολύμπι ή περπάτημα στη λίμνη. Γεύμα σε πακέτο. Συνεχίζουμε για Σαμαρκάνδη, 

που βρίσκεται πάνω στον δρόμο του μεταξιού και την  οποία κατέκτησε ο Μέγας 

Αλέξανδρος. Άφιξη, τακτοποίηση και δείπνο στο ξενοδοχείο. 

9η μέρα: Σαμαρκάνδη – Περιήγηση στην Πόλη 

Ολοήμερη περιήγηση στην πόλη που θεωρείται ως ένα υπαίθριο μουσείο και 

αποθεώνεται η νεοπερσική αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα στα σημεία της πλατείας 

Registan,το τζαμί Bibi Khanum, το Μαυσωλείο Guri Emir, το Shakh–i– Zinda. 

10η  μέρα: Σαμαρκάνδη – Σαχριζάμπ – Τασκένδη  

Πρωινή αναχώρηση για τη Σαχριζάμπ με ειδικά μικρά αυτοκίνητα, διανύοντας τα 

110χλμ.(περίπου 2ώρες) του εκπληκτικού περάσματος Tahtakaracha Pass. Η 

Σαμαρκάνδη είναι η πόλη ,στα περίχωρα της οποίας γεννήθηκε ο Τιμούρ Λένκ 

γνωστότερος ως Ταμερλάνος. Ο Ταμερλάνος προίκισε την γενέτειρα του, με ένα 

υδραγωγείο, η οποία έκτοτε ονομάστηκε Shakhri Syabz.  

Συνεχίζουμε για την Τασκένδη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα 

ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία , παρακολουθώντας παραδοσιακούς χορούς και 

πίνοντας τοπικό κρασί. 

11η μέρα: Τασκένδη – Αθήνα 

Πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό και άφιξη αυθημερόν. 
 

Προνόμια Travelway  

 Ασφαλείς μεταφορές 
- Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις 

συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις 
- Μεταφορές με ασφαλή λεωφορεία, τα καλύτερα διαθέσιμα.  

και ειδικά μικρά αυτοκίνητα για τη διάσχιση του περάσματος Tahtakaracha. 

 Ξενοδοχεία - δραστηριότητες 
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο 

λουτρό / ντους. Σε παραδοσιακές γιούρτες την 7η μέρα (Yurt Camp) 
- Παρακολούθηση ακροβατικών την 3η μέρα  
- Παρακολούθηση Fashion Show και μαθήματα μαγειρικής στη Μπουχάρα, 

(5η & 6η μέρα) 
- Ίππευση καμηλών στα Yurt Camps (7η μέρα) 



 
 

- Αποχαιρετιστήριο δείπνο & Παρακολούθηση φολκλορικών χορών  
την 10η μέρα  

 Διατροφή  
- Ημιδιατροφή κάθε μέρα 

 Ασφάλεια παντού  
- Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 
- Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά) 

 Συνοδοί -Συνοδοιπόροι  
- Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας 
- Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια 

 
 

Πτήσεις με: Turkish Airlines  

 
Σημείωση: 

Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η 
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και 
εκτελείται με επιβάρυνση 140€, το άτομο. 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται: 
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση 750€ 
Η βίζα εισόδου 40€ περίπου 
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα 30€ 
Ταξιδιωτικά έγγραφα: 

Έγκυρο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο σας στην περιοχή και να μην 
φέρει σφραγίδα εισόδου στο Ισραήλ. 
Βίζα εισόδου 40€ περίπου στο Ουζμπεκιστάν. Απαραίτητες 2 πρόσφατες έγχρωμες 
φωτογραφίες σε λευκό φόντο.   

Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή. Το νερό στην 
Τασκένδη και στη Σαμαρκάνδη είναι πόσιμο, ενώ δεν είναι πόσιμο στην Χίβα  
και στη Μπουχάρα. 

Εγγραφές 
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον 
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην 
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την 
αναχώρηση. 
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του 
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες 
δόσεις. 

Αχθοφορικά 
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους, 
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον 
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα. 

 



 
 
Φιλοδωρήματα 
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των 
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και  
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση. 

Ξενοδοχεία 
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται 
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι 
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το 
χώρο του δωματίου. 
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση, 
τηλέφωνο…) 

Φάρμακα 
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να 
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και 
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή. 
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε 
τα στη βαλίτσα.  

Φωτογραφίες 

Μην φωτογραφίζετε άτομα, εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους. 

Όροι Συμμετοχής  
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των 
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας. 
 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:  

Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865 

email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr 

mailto:info@travelway.gr
http://www.travelway.gr/

