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Hoewel Oezbekistan velen nog erg onbekend in de oren klinkt, 
zal het niet lang meer duren voordat dit interessante land door 
meer reizigers ontdekt wordt. Het is echt een fascinerende 
republiek in Centraal Azië die u moet bezocht hebben. Het 
voormalige hart van de Zijderoute - de legendarische handelsroute 
tussen Xian in China en het oude Rome - waarachter een wereld 
schuil gaat van romantiek en avontuur, van handelskaravanen, 
oude steden en de legendarische Marco Polo. Het komt in steden 
als Khiva, Bukhara en Samarkand weer helemaal tot leven. 
Deze steden staan bol van prachtige Oosterse architectuur: 
schitterende minaretten, moskeeën, medressa’s gedecoreerd 
met turkooizen mozaïeken en levendige bazaars. 

Dag 1 • Brussel - Tashkent
Met lijnvluchten naar de hoofdstad van Oezbekistan.

Dag 2 • Tashkent (o,m,a)
Aankomst op de luchthaven van Tashkent. Onthaal, formaliteiten 
en transfer naar uw hotel City Palace. Wij hebben ervoor gezorgd 
dat u dadelijk de kamers kan betrekken. Ontbijt en enkele 
uren rust. Eerste ontdekking van de stad met het Museum of 
Applied Arts, Earthquake Memorial, de Amir Temur Square, de 
Independence Square en het Alisher Navoi Theater. Ritje met de 
metro om de prachtig versierde stations te kunnen bewonderen.

Dag 3 • Tashkent - Urgench - Khiva (o,m,a)
De bezoeken gaan verder met onder andere de Khast Iman Square 
en de Barak Khan Madrassah, het administratieve hoofdkantoor 
van de Mufti (hoofd v/d Islam) van Oezbekistan. Ook de Chorsu 
bazaar en de befaamde keramiek studio Usto-Shogird van de 
keramiek meesters Rakhimov komen aan bod. Transfer naar 
de luchthaven van Tashkent voor de binnenlandse vlucht naar 
Urgench, hoofdplaats van de regio Khorezm. Van daaruit dadelijk 
verder naar het wonderlijke Khiva waar u twee nachten zal logeren 
in hotel Euro Asia.

Dag 4 • Khiva (o,m,a)
Uitgebreid bezoek aan Khiva gelegen in het hart van een oase. Het 
hele museumstadje ligt tussen de Amu-Darya rivier en de grens 
van Turkmenistan en is met financiële steun van de Unesco weer 
helemaal opgeknapt. Getuige daarvan is de oude binnenstad 
Ichan-Kala met onder andere de minaret of Islam Khodja, de 
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11 dagen • 10 nachten
maaltijden volgens programma

Afreisdatum Prijs per persoon
op basis van 2-pers. kamer

07 oktober 22 € 2480

Toeslag

Eenpersoonskamer € 275

GRATIS
LUCHTHAVEN-

VERVOER

Mohammed-Amin Khan medersa, het Pakhlavan-
Makhmoed mausoleum, het Tash-Khauli Palace en de 
prachtige Djuma moskee. Ook de kunst van het tapijt 
weven (in zijde) komt aan bod vandaag. 

Dag 5 • Khiva - Bukhara (o,m,a)
Na het ontbijt richting station waar u de trein neemt 
(in businessclass) om in de namiddag toe te komen 
in het Kagan station van Bukhara, een museumstad 
die zijn charme heeft weten te behouden en waar 
omwallingen 2000 jaar geschiedenis en cultuur 
omsluiten. Lunchbox voor onderweg. En hier in 
Bukhara zal u verblijven in hotel Lyabi House.

Dag 6 • Bukhara (o,m,a)
Ganse dag bezoeken aan deze fabelachtige stad met 
onder andere het Liabi-Khauz complex, de Magoki-
Attari moskee en de Chor Minor medressa. U wandelt 
ook door het oude Joodse kwartier en bezoekt verder 
het Samanids mausoleum, het oudste monument 
van de stad. Verder het Chashma-Ayub schrijn, de 
Bolo-Khauz moskee en het Fort Ark wat de residentie 
is van de Emirs van Bukhara. Als mooie bonus krijgt u 
van ons vanavond een kleurrijke en glorievolle folklore 
show in de Nodir Divan Begi Medressa.

Dag 7 • Bukhara - Samarkand (o,m,a)
Verder rondrit in de stad met eerst een bezoek aan 
het Fayzoulla Khodjaev’s huis waar ze de schitterende 

traditionele Oezbeekse klederdrachten presenteren. 
Dan ziet u het Poi-Kalyan complex, de Ulugbek’s 
medressa, de Abdulaziz-Khan medressa en enkele 
drukke bazaars zoals die van de juweliers en de 
geldwisselaars. Na de lunch in de stad vertrekt u 
per hogesnelheidstrein Afrosiab (opnieuw in 
businessclass) naar Samarkand om daar in de 
vooravond te arriveren. In Samarkand zal u verblijven 
in het hotel Orient Star. 

Dag 8 • Samarkand (o,m,a)
Het geheel van het Registanplein is het absolute 
pronkstuk van Samarkand, volgens kenners het 
prachtigste van Centraal-Azië en zeker het mooiste 
van de Islam wereld. Rond dit plein bezoekt u 
meerdere moskeeën, medressa’s en de Siab bazaar. 
De belangrijkste is zeker de Bibi-Khanun moskee. Na 
wat vrije tijd komt men u ophalen voor de transfer 
naar een prachtige show in het Samarkand Theater 
van Historische kostuums El Merosi. Het diner 
wordt vanavond geserveerd in een lokaal Oezbeeks 
privéhuis. Heel bijzonder!

Dag 9 • Shakhrisabz (o,m,a)
Eén van de hoogtepunten van uw reis wordt vandaag 
de uitstap naar Shakhrisabz, het oude Kech en ook 
de groene stad waar de nationale Oezbeekse held 
Tamerlane werd geboren in 1336. Bezoek aan de 

ruïnes van het Ak-Sarai paleis en verder één en al 
bewondering voor de Kok-Gumbas moskee en het 
Gumbazi-Seidan mausoleum en de Khazret-Imam 
moskee. Normaal gezien als het weer het tenminste 
toelaat doet de groep deze trip vandaag per auto’s 
zodat u de spectaculaire bergpas via Takhta & Karacha 
kan nemen.

Dag 10 • Samarkand (o,m,a)
Het bezoek aan de stad Samarkand gaat verder 
met het meest gekende monument van de stad, 
de Gur Emir (graf v/d vorst). Een enorm en feeëriek 
mausoleum dat de graven van de Timoerieden 
herbergt. Verder andermaal een erg interessant 
bezoek aan het Ulugbek observatorium en tenslotte 
de archeologische site van Afrosiab. Nadien een zeer 
interessant bezoek aan het Silk Paper Center Meros 
waar nog op artisanale wijze een bijzonder soort 
papier wordt vervaardigd.

Dag 11 • Samarkand - Brussel (o)
Vroege transfert naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar België.

 � Prima circuit in VOL pension
 � Binnenlandse treintrajecten 
in businessclass

 � Nieuwe Oezbeekse toeristen-
belasting reeds inbegrepen

onze troevenonze troeven
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