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AŠHABADA, UNESCO OBJEKTI,

KARAKUMA TUKSNESIS UN YANGIKALA KANJONS

7 dienas

1. diena. Ašhabada

Pilsētas  apskate.  Ekskursijas  laikā  skatīsiet  Nisu  -  senās  Partas  valsts

pilsētu (UNESCO objekts) un Nacionālo muzeju, kā arī Neitralitātes arku,

Neatkarības parku, panorāmas ratu, Ahaltekes pieminekli,  Ertogrul Ghazi

mošeju,  Centrālo  tirgu,  kā  arī  parkus,  skulptūras,  teātrus,  strūklakas,

Oguzkhana pieminekli.

3-4-5*

viesnīca

2. diena. Ašhabada – Mari – Ašhabada

Dienas ekskursija uz Meri. Transfērs uz lidostu. Rīta lidojums uz Mari (40

min).  Ekskursija  Mervē  (UNESCO)  –  senākajā  zināmajā  Centrālāzijas

pilsētā  Murgabas  upes  krastā.  Merve  ir  agrākā  persiešu  satrapijas

Margianas un seldžuku valsts galvaspilsēta. Mari pilsētas centra un tirgus

apmeklējums. Vakara lidojums uz Ašhabadu. Transfērs uz viesnīcu.

3-4-5*

viesnīca

3. diena. Ašhabada - Darwaza

Džipu  safari  (~  8  h)  Karakuma  tuksnesī  caur  Erbentas  un  Damlas

apmetnēm uz Darvazu. Nometnes izveidošana, vakariņas.

Telšu

nometne

4. diena. Darwaza – Dashoguz – Ašhabada

Ttransfērs  uz  Dašoguzu.  Ekskursija Kunya  Urgench (UNESCO)  –

nacionālajā kultūrvēstures muzejrezervātā, kas atrodas senās Horzemas

galvaspilsētas Urgenčas vietā (IX—XVI gs.). Transfērs uz lidostu. Vakara

lidojums uz Ašhabadu (50 min), transfērs uz viesnīcu.

3-4-5*

viesnīca

5. diena. Ašhabada – Turkmenbaši

Ekskursija Ašhabadas apkārtnē: Turkmenbaši mošeja un mauzolejs,  Geok

Depe mošeja,  Kovatas  pazemes  ezers  Bahardenā,  Cilšu  kapsēta,  zīda

austuve Nohur ciemā  Kopetdaga kalnos. Vakara lidojums uz Turkmenbaši

(60 min), transfērs uz viesnīcu.

3-4-5*

viesnīca

6. diena. Turkmenbaši – Yangikala – Turkmenbaši

Ekskursija uz  Yangikala kanjonu (gara ekskursija, to ieteicams pagarināt,

iekļaujot nakšņošanu telšu nometnē vai svētceļnieku namā Gozli Ata).

3-4-5*

viesnīca

7. diena. Turkmenbaši – Ašhabada 

Rīta lidojums uz Ašhabadu (60 min). Brīvais laiks Ašhabadā Svētdienas

tirgus, Ahaltekes zirgu staļļu vai Paklāju muzeja apmeklējumam.

3-4-5*

viesnīca

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma. Tā atkarīga no brauciena laika, izvēlētās viesnīcu 

kategorijas un braucēju skaita grupā.
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