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KLASISKĀ UZBEKSITĀNA 

8 dienas 

Tūres sākums 2022. gadā:  

05.03., 12.03., 02.04., 16.04., 07.05., 21.05., 04.06., 18.06., 02.07., 16.07., 06.08., 13.08., 

03.09., 17.09., 08.10., 15.10., 05.11., 12.11.   

 

Aizraujošā tūre iepazīstinās jūs ar Uzbekistānas seno vēsturi un kultūru, pasaulslavenajiem 

Samarkandas, Buhāras, Hivas senajiem pieminekļiem. Šīs pilsētas joprojām glabā piemiņu par 

Aleksandru Lielo, Čingishanu un daudzām Lielā Zīda ceļa tirdzniecības karavānām. Šeit varenās 

Tamerlānas impērijas sirds pulsēja kultūras dzīve. Augstie un elegantie minareti, grandiozas 

medreses un mošejas, viduslaiku pilis un mauzoleji, kas rotāti ar pārsteidzošiem keramikas 

ornamentiem, austrumu tirgu unikālā kņada un krāsa, pasakainas leģendas, silta viesmīlība un 

senās vietējo iedzīvotāju tradīcijas atstās neizdzēšamu iespaidu. 

Taškenta – Urgenča – Hiva – Buhāra – Samarkanda - Taškenta  

1. 

diena 

TAŠKENTA 

Ierašanās Taškentā. Tikšanās lidostā ar šoferi, transfērs uz viesnīcu. Atpūta. 
Viesnīca 

Taškentā 

2. 

diena 

TAŠKENTA 

Brokastis. Tikšanās ar gidu viesnīcas vestibilā. Taškentas apskates ekskursija: 

Hast-Imam kompleks, kur glabājas Osmana Korāna VII gs oriģināls, Tamerlana 

skvērs, Romanovu māja – Krievijas impērijas laiku arhitektūras šedevrs, 

Neatkarības laukums, Lielais teātris, 1966. g. Zemestrīces upuriem veltītais 

monuments, Lietišķās mākslas muzejs. Atgriešanās viesnīcā. Atpūta  

Viesnīca 

Taškentā 

 

 

 

 

3. 

diena 

TAŠKENTA – URGENČA - HIVA 

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas, transfērs uz lidostu. Lidojums Taškenta – 

Urgenča. Pēc ierašanās Urgenčā pārbrauciens uz seno plsētu Hivu (35 KM). Hivas 

vēsturiskās daļas apskate: Mauhammada Aminhana un Muhammada 

Rahimhana medreses, Kunja-Ark cietoksnis, nepabeigtais milzu Kalta-Minor 

minarets, vietējā svētā Pahlavana Muhameda mauzolejs, Taš Hauli pils un harēma 

ēka. Atgriešanās viesnīcā. Atpūta. 

Viesnīca Hivā 

 

 

4. 

diena 

HIVA - BUHĀRA 

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Transfērs uz staciju, pārbrauciens ar vilcienu 

uz Buhāru. Pēcpusdienā ierašanās Buhārā, iekārtošanās viesnīcā. Atkarībā no 

vilcienu satiksmes grafika, īsa vakara ekskursija Buhārā: Magoki – Attori 

mošeja, Kukeldaš medrese, Centrālais dīķis Labi-Hauz, Tirdzniecības kupoli. 

Atgriešanās viesnīcā. Atpūta 

Viesnīca 

Buhārā 

 

5. 

diena 

BUHĀRA 

Brokastis. Buhāras apskates ekskursija: Arkas Citadele, Samanīdu mauzolejs, 

Kaljana kompleks, Buhāras emīru vasaras pils. Atgriešanās viesnīcā. Atpūta 

 

Viesnīca 

Buhārā 
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6. 

diena 

BUHĀRA - SAMARKANDA 

Brokastis. Pārbrauciens uz Samarkandu. Pa ceļam keramikas darbnīcas 

apmeklējums Gižduvanā. Pēcpusdienā ierašanās Samarkandā. Iekārtošanās 

viesnīcā. Brīvais laiks atpūtai. Vakara ekskursija Samarkandā: Temerlana un 

viņa pēcteču mauzolejs, centrālais laukums ar 3 medrešu ansambli. Atgriešanās 

viesnīcā. Atpūta. 

Viesnīca 

Samarkandā 

7. 

diena 

SAMARKANDA - TAŠKENTA 

Brokastis. Turpinājums Samarkandas, ko dēvē par “Austrumu Romu” 

apskates ekskursijai: Šahi Zinda nekropole, Siabas tirgus, mošeja Bibi – 

Hanum, muzeju komplekss “Ulugbeka observatorija”, Konigil ciemats, kur pēc 

senām metodēm darina papīru no zīda. Vakarā transfērs uz staciju, pārbrauciens 

ar ātrvilcienu uz Taškentu. Iekārtošanās viesnīcā. Atpūta. 

Viesnīca 

Taškentā 

 

 

8. 

diena 

LIDOJUMS 

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums mājup.  

 

Cena personai, dzīvojot 2-vietīgā istabā: 795 Eur (piemaksa par 1-vietīgu izmitināšanu +195 

Eur) 

*tūre garantēta, ja ir minimums 4 personas. Piemaksa par personu + 235 Eur, ja ir tikai 2 personas; 

 

Cenā iekļauts: 

• dzīvošana 3* - 4* viesnīcās, 2-vietīgos numuros; 

• ēdināšana - brokastis; 

• pārbraucieni komfortablos transporta līdzekļos; 

• vilciena biļete Hiva - Buhāra; 

• vilciena biļete Samarkanda - Taškenta; 

• aviobiļete Taškenta - Urgenča; 

• pārbraucieni komfortablos transporta līdzekļos; 

• programmā norādītās ekskursijas ar gidu krievu/ angļu valodā; 

• ieejas biļetes apskates objektos; 

• piemiņas suvenīri; 

• dzeramais ūdens 2x0,5l personai; 

• personiskais pret Covid komplekts: 10gb vienreizējās sejas maskas, roku dezinfekcijas līdzeklis 

100ml, mitrās salvetes; 

 

Papildus izmaksas: 

• aviobiļetes Rīga – Taškenta - Rīga; 

• ēdināšana – pusdienas un vakariņas; 

• apdrošināšana; 

• nepieciešamie Covid testi; 

• personiskie izdevumi; 
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