
62 PANAVISIÓN

UZBEQUISTÃO: A ROTA
DA SEDA
Samarcand, Bukhara, Khiva, Urgench e Tashkent

 pensão completa e visitas incluídas

• Visitas a Samarkand, Bukhara, Khiva e Tashkent.

• Observatório Ulugbek e complexo arquitetônico Shakhi-Zinda.

• Visita ao complexo arquitetônico Ichan Kala..

• Jantar de despedida com show folclórico.

DIA 1. BRASIL - SAMARCANDA 
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um vôo para Samarcanda. Noite 
a bordo.

DIA 2. SAMARCANDA
Chegada de madrugada a Samarkand. Assistência 
no aeroporto e traslado ao hotel. (A hora da entrada 
para o quarto é às 14:00 horas). Buffet de café da 
manhã. Samarcanda é uma das cidades mais anti-
gas do mundo. A Unesco declarou esta cidade de 
2700 anos como Patrimônio da Humanidade no 
ano de 2001, e foi registrado como Samarcanda- 
Encruzilhada de culturas. A cor turquesa brilha em 
toda a cidade: cúpulas e telhas desafiam o céu com 
sua cor. Vamos visitar o Mausoléu de Guri Emir, 
túmulo de Tamerlan do século XIV-XV, a Praça de 
Registan e Madrasa Ulugbek, Madrasa Shir Dor (de-
corado com dois leões rugindo que desafiam a proi-
bição do Islã de representar os seres vivos) e Tilla 
Kori, com seus azulejos e pátio tranquilo, que nos 
deslumbram pela sua perfeita simplicidade. Almoço 
no restaurante. Vamos terminar o dia com a visita 
a Mesquita Bibi-Khanym, uma réplica moderna da 
encomendada para ser construído por Tamerlane 
em 1398, com a qual ele queria construir uma mes-
quita que superasse todas do mundo islâmico em 
dimensão e beleza e com capacidade para abrigar 
10.000 fiéis. Mais tarde, vamos dar um passeio pelo 
mercado Siyob. Excursão opcional de degustação 
de vinho e teatro de trajes “El Merosi. “ Jantar no 
restaurante e hospedagem.

DIA 3. SAMARCANDA
Buffet de café da manhã. Visita ao Observatório 

Ulughbek, datando do século XV, Museu da ci-
dade antiga, Complexo arquitetônico Afrosihyab e 
Shakhi-Zinda, composto de mausoléus e mesqui-
tas. Almoço em um restaurante, onde vamos apre-
ciar a comida típica “shahshlik”. Tarde livre para 
curtir uma das capitais mais importantes da antiga 
Rota da seda. Opcionalmente, você pode desfrutar 
de degustação de vinho e um concerto clássico em 
Madrasa Ulughbek. Jantar no restaurante e hospe-
dagem.

DIA 4. SAMARCANDA - BUKHARA
Buffet de café da manhã. Partida para a cidade 
histórica de Bukhara. Chegada e almoço no restau-
rante. Pela tarde, visita ao Mausoléu de Ismael Sa-
mani, o monumento mais antigo e mais magnífico 
de Bukhara; Mausoléu de Chasmai Ayub, a Mesquita 
Bolo Hauz, a antiga cidadezinha El Arc, a mesquita 
de Abdul Aziz Khan e a Madrasa de Ulugbek e suas 
cúpulas azuis Turquesa (1417), construída pelos 
melhores arquitetos do seu tempo - Ismail Isfahani 
e Nazhmetdin Bukhari. A madraça se destaca pelo 
equilíbrio e harmonia de suas formas, combinando 
a severa grandeza e simplicidade na decoração. 
Este grande edifício retangular, tem um portal alto 
na frente da entrada principal e um pátio tradicio-
nal. Uma das características interessante sobre a 
madraça de Ulugbek é que Hall de entrada não leva 
ao pátio, como costumavam fazer na construção de 
madraças, mas bifurcados e vai para os dois lados - 
para a mesquita e darskhona (sala de estudo). Jan-
tar no restaurante e hospedagem.

DIA 5. BUKHARA
Buffet de café da manhã. Visita ao Madraça Miri 
Arab, o Mesquita Juma, a Mesquita Magoki Attari 
e a complexo arquitetônico Lyabi Hauz, composto 
para a Madraça Kukeldush e a Madraça Nodir Divan 
Begi. Almoço no restaurante. Tarde livre para con-
tinuar desfrutando desta cidade antiga. Jantar em 
restaurante e hospedagem. Depois do jantar, opcio-
nalmente, você pode desfrutar de danças folclóri-
cas típicas do país na Madraça Devon Begi.

DIA 6. BUKHARA - KHIVA
Café da manhã. Na hora marcada, partida para o 
destino Khiva, uma das cidades mais antigas da 
Ásia Central, atravessando o deserto de Kizil-Kum, 
o que significa areia vermelha. Almoço tipo pic nic 
no caminho. Chegada em Khiva. Jantar no restau-
rante e hospedagem.

DIA 7. KHIVA (excursão de dia inteiro)
Café da manhã.  Visita do complexo arquitetônico 
Ichan Kala (séculos XII-XIX), Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO desde 1990. O bairro de Ichan 
Kala está localizado na parte interna da cidade de 
Khiva, entrincheirado atrás das paredes de pedra 
que alcançam uma altura de cerca de doze metros, 
faz parte do antigo oásis que foi o último estágio 
das caravanas antes de entrar no deserto na di-
reção do Irã. Embora não se encontram muitos de 
seus antigos monumentos, a cidade constitui um 
exemplo coerente e bem preservado de arquitetura 
muçulmana da Ásia Central com edifícios penden-
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tes como a mesquita Djouma, os mausoléus, as ma-
draças e os dois magníficos palácios construídos no 
início do século XIX pelo Khan Alla-kouli. No interior, 
vamos ver o minarete Kalta Minor, a cidadezinha 
Kunya Ark, Madraça Mohammed Rahim Khan, Mi-
narete e Madraça Islom Khodja. Almoço no restau-
rante. Visita do complexo arquitetônico Tash Hovli 
(século XIX), Mausoléu de pahlavan Mahmud, onde 
está localizada a Mesquita Juma. Terminaremos o 
dia curtindo o pôr do sol no Bastion Ak Sheikh Bobo. 
Jantar em restaurante e hospedagem.

DIA 8. KHIVA - URGENCH - TASHKENT
 Viagem de avião

Café da manhã. No horário indicado, traslado para 
Urgench para ir de avião para Tashkent. Visita pa-
norâmica da cidade. Visita do Complexo Arquite-
tônico Khasti Imam, a Madraça Barak Khana, o 
Mausoléu de Kaffal-Shashi e a biblioteca que abriga 
o “Alcorão de Usman”, considerado o primeiro ma-
nuscrito do Alcorão do mundo pela UNESCO. Vi-
sita por fora à Madrasa de Kukeldash e o bazar de 
Chorsu. Almoço no restaurante. Na parte da tarde, 
visita à Praça da Independência e Eternidade, o me-
morial da segunda guerra mundial, a Praça de Amir 
Timur, a Praça de la Ópera e o Monumento do Terre-
moto. Jantar de despedida com show de folclore 
em restaurante e hospedagem.

DIA 9. TASHKENT
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para o aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

Notas de interesse

• As ordens das visitas podem ser modificadas respei-
tando sempre o conteúdo deles. 

• Hotéis no Uzbequistão não seguem a classificação 
por estrelas. Alguns hotéis em Khiva, Bukhara e Sa-
marcanda são muito simples, de construção baixa, 
sem elevadores

• Por motivos de disponibilidade no voo doméstico 
Urgench-Tashkent, as noites de hotel em cada cidade 
podem ser modificadas, sempre respeitando todas 
as visitas.

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

i

Incluído no passeio

• Guia de acompanhamento e assistência desde 
a primeira hora de chegada até o último dia.

• Voo Urgench - Tashkent com passagem aérea 
incluído. 

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 5 almoços 
restaurantes, 1 piquenique e  7 jantares (inclui 
1/2lt água e chá durante as refeições).

• Excursões de dia inteiro: 
Em Samarcanda visitar Mausoléu de Guri Emir, 
tumba de Tamerlan, Registan Square e Madraças 
Ulugbek, Shir Dor e Tilla Kori. Em Khiva, o 
complexo arquitetônico Ichan Kala, Minarete 
Kalta Minor, complexo arquitetônico Tash Hovli.

• Outras visitas e excursões: 
Em Samarcanda, o Observatório de Ulugbek, o 
Museu da cidade, Shakhi-Zinda. Em Bukhara, 
Mausoléu de Ismael Samani, Chasmai Ayub, 
Bolo Hauz Mesquita, Cidadela da Arca, Madraça 
de Ulugbek. Em Bukhara, Madraça Miri Arab, a 
Mesquita Juma, a Mesquita Magoki Attari e Lyabi 
Hauz, Madraça de Kukeldush e a Madraça de 
Nodir Divan Begi. Visita panorâmica de Tashkent.

• Entradas incluídas: 
Em Samarcanda: Observatório de Ulugbek, 
Museu de a cidade, Shakhi-Zinda, Mausoléu 
do Emir Guri, Túmulo de Tamerlan, Madraças 
Ulugbek, Shir Dor e Tilla Kori.

 Em Bukhara: Cidadela Arca, Mausoléu de Ismael 
Samani, Ayub Chasmai, A Mesquita Bolo Hauz, 
Madraça de Ulugbek, Madraça Miri Arab, a 
mesquita de Juma, a Mesquita Magoki Attari e 
Lyabi Hauz, Madraça de Kukeldush e a Madraça 
de Nodir Divan Begi

 Em Khiva: complexo arquitetônico Ichan Kala, 
Minarete Kalta Minor, complexo arquitetônico 
Tash Hovli

 Em Tashkent: complexo arquitectónico Imam 
Khasti, o Barak Khana Madraça, o Mausoléu de 
Kaffal-Shashi, e a biblioteca que abriga o “Corão 
de Usman, o Madraça Kukeldash.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjeta para garçons, maleteiros, chofer e guia.

• Los billetes de cámara / video en los 
monumentos.

Praça de Registán (Samarcanda)

Hotéis  previstos ou similares 

Samarcand Asia  4**** Centro

Bek 3***Sup Cidade

Karvon 4**** Centro

Bukhara Asia  4**** Centro

Devon Begui, boutique Centro

Grand Emir 4****  Cidade

Khiva Asia  4**** Centro

Bek 3***Sup Cidade

Shams 3***  Centro

Tashkent Miran 4**** Cidade

Ramada 4**** Cidade

Mercado de artesanato

Datas de saídas do Brasil

Maio 21 28

Junho 3 11 18 25

Agosto 6 13 20

Setembro 10 24

Outubro 1 3 8 10 15 22

n T. Baixa  n T. Alta

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 1.180

Spto. habitación individual ...................... 335

n  Spto. T. Alta .............................................. 100

Khiva


