
AR DŽIPIEM PĀR KIZILKUMA TUKSNESI LĪDZ ARĀLA JŪRAI

15 dienas

Aizraujošs ceļojums ar  pilnpiedziņas džipiem 4 WD pār  vienu no lielākajiem tuksnešiem Āzijā  –
Kizilkumu. Tā laikā redzēsiet nepārredzamus smilšu laukus, nelielas oāzes, tuksneša apmetnes, lopu
ganus, pārakmeņojušās dinozauru un koku atliekas,  tuksnešu augu un dzīvnieku valsti.  Nobraucot
vairākus simtus kilometru tuksnesī, sasniegsiet Arāla jūras krastus. Ja vien nenotiks brīnums, tuvāko
10 – 15 gadu laikā Arāla jūra var izzust uz neatgriešanos... Mūsdienās vēl var redzēt uz mūžiem
tuksneša  smiltīs  iestigušus  kuģus,  gleznainus  akmeņainos  Arāla  jūras  krastus  un  fantastisko
Ustjurtas  plato.  Ceļojuma  laikā  iepazīsieties  ar  pasaulslavenajiem pieminekļiem Samarkandā  un
Buhārā. 

1. diena. TAŠKENTA
Ielidošana Taškentā, transfērs uz viesnīcu, izvietošanās. Ekskursija pilsētā:
vecpilsēta, Barakhana medrese (XVI gs.), Junushana mauzolejs,  Kafal al
Šaši Mazara mauzolejs (XVI gs.), Kukeldaša medrese (XVIII gs.), Lietišķās
mākslas  muzejs,  Neatkarības  un  Tautu  Draudzības  laukumi,  Nacionālais
Operas un baleta teātris, Austrumu tirgus.

Viesnīca
Taškentā

2. diena. TAŠKENTA - “SAFARI” NOMETNE (450 km).
Pa ceļam skatāmi Nuratinskas grēdas kalni, Aidarkula ezers. 
Nakts jurtu nometnē, kas starp barhaniem speciāli veidota tūristiem, katrā
jurtā ir 8 vietas. Vakarā tiek aizdedzināts milzu ugunskurs. Zem neticami
spožajām  zvaigznēm  ceļotāji,  sasēdušies  ap  ugunskuru,  klausās  vietējā
muzikanta dziesmas.

Telšu
nometne

3. diena. “SAFARI” NOMETNE – AJAKKUDUK CIEMS – TAMDA – UČKUDUKA
(270 km). 
Pastaiga kamieļu mugurā jurtu nometnes rajonā: 4 km attālumā atrodas
neliels  kāpu  ieskauts  ciemats,  vēl  mazliet  tālāk  pie  Aidarkula  ezera
iespējams nobaudīt svaigas zivis.
Izbraukums uz sāls purviem 50 km attālumā no nometnes. Tie ir nelieli ezeri
ar ļoti augstu sāls koncentrāciju. Te veidojas balta robeža starp sāļo ūdeni
un  ezera  krastu.  Sāli  vietējie  iedzīvotāji  iegūst  ar  primitīvām metodēm.
Pēcpusdienā  brauciens  gar  daudzkrāsainiem  pauguriem,  sausiem,
izžuvušiem ezeriem, kuru gultnes klātas ar mālu. Pietura pie kalna, kas pēc
formas atgādina gigantisku jurtu. Vakarā sasniegsiet karstos avotus, kuros
ir iespējams izpeldēties.

Telšu
nometne

4. diena. UČKUDUKA – BUKANTU KALNI – DŽURAKUDUK (250 km). 
Brauciens caur zeltraču pilsētiņu Učkuduku, gar Bukantu kalniem ar klinšu
zīmējumiem,  tālāk  caur  Mingbulakskas  ieleju  līdz  Džurakudukas  fermai.
Nogāzēs te redzamas aizvēsturiskās pasaules atliekas – pārakmeņojušies
koki un dinozauru kauli.

Telšu
nometne

5. diena. DŽURAKUDUK – KUKČA – AJAZKALA (200 km).
Brauciens  pār  Kizilkuma  tuksnesi  starp  kāpām un  barhaniem.  Pa  ceļam
apmeklēsiet vienu no senajiem Horezmas cietokšņiem – Ajazkalu (I – III
gs).

Jurtu
nometne

6. diena. AJAZKALA – NUKUS (200 km). 
Svēto mauzoleji, nekropole, altāri kulta ziedojumiem. Džanpikkala cietokšņa
drupas Amudarjas krastā Bagai-Tugai  rezervāta teritorijā un zoroastrisma
laika celtnes Čalpikkala. Nukuses pilsētā skatāms mākslas muzejs ar unikālu
krievu avangardista I. Savicka darbu kolekciju.

Nakts
viesnīcā

7. diena. NUKUS –  USTJURTAS PLATO –  AKTUMISKAS ZEMESRAGS (ARĀLA
JŪRA)(450 km).
Agri  no rīta izbraukšana no nometnes, pa ceļam vēsturiskais Mizdakhana
kulta  ansamblis  (35  km  no  Nukusas).  Te  saglabājušās  senas  medreses

Telšu
nometne
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atliekas, gigantisks 25 metrus augsts svētā kaps, kulta kalns.
Brauciens līdz Ustjurtas plato un gar tā stāvo nogāzi – agrāko jūras krastu,
kas ir  nepārspējams formas un krāsu ziņā.  Dominē baltie,  rozā un zaļie
toņi... Senas bākas drupas, pamesti zvejniekciemi... Visapkārt skatāmi I –
III  gs.p.m.ē.  saku apbedījumi  ar  simboliskiem akmeņiem. Brauciens  gar
lielisko  Sudočjes  ezeru,  no  kura  daudzu  kilometru  attālumā  dzirdamas
neskaitāmo putnu klaigas. Visbeidzot parādās jūra, un pat neticas, ka tā ir
mirusi. Ūdens ir koši zilā krāsā. Pastaiga gar jūras krastu.

8. diena. AKTUMISKAS ZEMESRAGS (ARĀLA JŪRA – MUINAKA – NUKUS (450
km).
Kuģu kapsētas apskate Muinakā. Vietējais tirgus.

Nakts
viesnīcā

9. diena. NUKUS – HIVA (170 km).
Savulaik varenās Horzemas hanistes pilsēta Hiva ir pieminekļiem bagātākā
un  viena  no  vislabāk  saglabātajām  Centrālāzijas  pilsētām.  Ekskursija
pilsētā:  Ičan-kalo  –  iespaidīgu  ēku  ansamblis,  kas  iekļauts  UNESCO
mantojuma sarakstā – Kalta minarets (XIX gs.), Aminhana un Devonbegi
medreses, Kunja Ark cietoksnis – agrākā Hivas hanu rezidence, Pahlavana
Mahmuda – tautas dzejnieka un varoņa komplekss, Islama Hodža medrese
un minarets, Džamma mošeja (X-XVIII gs.), Tašhauli un Allakulihana pilis,
tirgus, kurā var iegādāties pasaulslavenos Hivas paklājus.

Nakts
viesnīcā

10. diena. HIVA – BUHĀRA (465 km). 
Brauciens no Hivas uz Buhāru ar pieturu skatu laukumā Amudarjas krastā.
Kāpu grēdas šķērsošana.

Nakts
viesnīcā

11. diena. BUHĀRA
Ne velti Buhāru dēvē par “Austrumu Pērli”! Iepazīsieties ar lieliskās pilsētas
vēsturi  un  arhitektūru.  Buhāra  bijis  ievērojamākais  zinātnes  un  islama
mācības centrs. Pilsētas vēsture ir vairāk kā 2000 gadus sena, to saista ar
agrīno zoroastrisma periodu, pirms arābu iebrukumiem. 
Ekskursija Buhārā: Čašma Ajub Mazara kapenes (XIV–XIX gs.), Poi-Kalana
komplekss (XII–XVI gs.), Ljabi-haus ansamblis (XVI–XVII gs.). Ekskursijas
turpinājums  Buhārā:  Samanīdu  mauzolejs  (IX–X  gs.),  Nadir-Divanbegi
medrese  (1622.g.),  Ark cietoksnis  (VI-VII  gs.) –  citadele, senās Buhāras
aizsākums,  Čor-minor  minarets  (XVIII  gs.),  “Mēness  un Zvaigžņu pils”  -
pēdējā Buhāras emīra vasaras rezidence (XIX gs.). 
Vakarā folkloras šovs senajā Nadir-Divanbegi medresē.

Nakts
viesnīcā

12. diena. BUHĀRA – ŠAHRISABE (285 km). 
Ekskursija  Šahrisabē:  Ak  Sarai  pils  drupas  (1380.  –  1404.g.),
Doruttiljavatas ansamblis (ХIV-XV gs.), Dorussiadatas ansamblis (XIV gs.),
Timura piemineklis, Kokgumbaza mošeja (1435.g.), Džahangira mauzolejs
(XIV gs.), tirdzniecības nams "Чор-су".

Nakts
viesnīcā

13. diena. ŠAHRISABE – SAMARKANDA (85 km). 
Brauciens no Šahrisabes uz  Samarkandu, pa ceļam kalnu ciema Ljangar
apmeklējums. Tajā atrodas sena mošeja. Iebrauksim svētvietā, kur kalna
galā alā sēž mulla un lasa lūgšanu katram atnācējam. Lai nokļūtu alā, jākāpj
tūkstoš pakāpienu, jāiet caur virkni veikaliņu, kuros iegādājami suvenīri no
vietējiem akmeņiem, garšvielas.

Nakts
viesnīcā

14. diena. SAMARKANDA – TAŠKENTA (350 km).
Samarkanda  -  “austrumu  Roma,  tūkstoš  un  vienas  nakts”  pilsēta  ar
žilbinošiem senatnes  pieminekļiem.  Pasaulei  Samarkanda pazīstama kopš
Maķedonijas Aleksandra laika, kurš šeit atpūtās, apprecēja cara Marakandas
meitu  Roksanu.  Lielākais  Samarkandas  uzplaukums  saistāms  ar  Timuru,
rietumos pazīstamu kā valdnieku Tamerlānu, ar uzbeku nācijas veidošanās
periodu, kad Samarkandas ielejā cēla neskaitāmus pieminekļus.
Ekskursija  “Samarkandas Sirds” - Registan laukums (XIV–XVI gs.) ar trīs
ievērojamām  medresēm  –  Šedora,  Ulugbeka  un  Tilljakori,  grandiozā

Nakts
viesnīcā

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

mailto:info@ar-tur.lv
http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv


Bibihanuma mošeja (XV gs.), lieliskais Gur-Emira mauzolejs (XV gs.), kurā
apglabāts Tamerlāns (Timurs), viņa dēli un mazdēls Ulugbeks. Ievērojamā
valdnieka  un  zinātnieka–astronoma  Ulugbeka  observatorija (1420.g.),
valdnieku un Samarkandas augstmaņu nekropole Šahi-Zinda (XI–XVIII gs.),
ko veido grezni rotāti mauzoleji, eksotiskais Siābas tirgus. 

15. diena. Izbraukšana no Taškentas.

Cenā iekļauts:
- pilsētās nakšņošana viesnīcās ar brokastīm;
- džips braucienam programmas tuksneša daļā un pie Arāla jūras;
- transports pilsētu apmeklējumam;
- grupas vadītāja pakalpojumi;
- ēdināšana lauka apstākļos;
- pavāra pakalpojumi;
- ekskursijas pilsētās;
- ieejas biļetes galvenajos pieminekļos.

Cenā nav iekļauts:
- starptautiskais lidojums;
- - Uzbekistānas vīza (LR pilsoņiem ar uzturēšanās laiku Uzbekistānā līdz 7 dienām – 80 EUR; ar 
uzturēšanās laiku Uzbekistānā no 8–15 dienām – 90 EUR; ar uzturēšanās laiku Uzbekistānā no 16–
30 dienām – 100 EUR. Vīzas izgatavošanas laiks ir 2 nedēļas. Vīza paātrinātā kārtībā tiek izsniegta 1
nedēļas laikā, cena +50%).
- ēdināšana pilsētās;
- ceļojuma apdrošināšana;
- filmēšanas un fotografēšanas atļaujas;
- personīgie izdevumi.
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