Uzbequistão pelo olhar de Lisa Vaz
9 dias de viagem. Alojamento em hotéis. Acompanhamento da tour leader da Papa-Léguas Lisa Vaz.
Possibilidade de ligação com a viagem Quirguistão pelo olhar de Lisa Vaz.

DESTINO
Uzbequistão.

Descrição

TIPO
Tour Leader, Fotografia,
Cultural, .

DURAÇÃO
Guiados pelo olhar de Lisa Vaz, faremos uma incursão nos locais mais emblemáticos do Uzbequistão.
Este país, detentor de uma hiastória riquissima, encerra em si enormes oportunidades fotográficas.
Captar a essência da antiga Rota da Seda, lançando um olhar novo sobre monumentos e tradições será
a grande ambição desta expedição fotográfica e cultural.
Esta viagem pode ser feita em conjunto com a viagem Quirguistão pelo olhar de Lisa Vaz

9 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 2

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem -Tashkent

Alojamento
-

Refeições
-

2

Tashkent

Hotel

J

3

Voo Tashkent - Urgench. Ida para Khiva

Hotel

P-J

4

Khiva - deserto de Kyzyl Kum - Bukhara

Hotel

P-J

5

City tour em Bukhara

Hotel

P-J

6

Ida para Samarcanda

Hotel

P-J

7

City tour em Samarcanda

Hotel

P-J

8

Samarcanda e ida de comboio para Tashkent

Hotel

P-J

9

Voo Tashkent - cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem -Tashkent
O dia será reservado à viagem que parte ao início do dia.Como não existem voos directos para Tashkent, terá com certeza de fazer
uma ou duas escalas, entre a Europa e a Ásia.
Noite em voo.
2: Tashkent
Chegada ao aeroporto e transfere para hotel.
Visita a Tashkent da parte da tarde incluindo Kukeldash Madrassah, a Mesquita na rua Khasty Imam e ao bazar de artesanato
Chor-Su.
Visita ainda ao monumento de Amir Temur e, se ainda houver tempo, ao Museu de Artes Aplicadas.

3: Voo Tashkent - Urgench. Ida para Khiva
Logo de manhã, apanharemos o voo para Urgench. Ao chegar, transfere para Khiva e check-in no alojamento.
Farremos uma visita a pé à cidade: visitaremos o centro histórico:
- o forte Kunya-Ark, incluindo Kurinish Khana (sec.17);
- Mohammed-Amin-Khan(sec.19) Madrassah, o minarete Islam Khodja;
- os complexos Palvan-Kari, Abd Al Bobo(sec.18);
- Rafanek Madrassah, Mohammed Rakim Khan (sec.19);
- Amir-Tur Madrassah;
- o mausoléu Sho-I-Kalandar Bob e Uch Avlioli («three saints»);
- a mesquita Jami (sec.18);
- Kutluq-Murad Inaq (sec.19);
- Madrassah, o mausoléu Pakhlavan Mahmoud;
- o palácio Tash Hauli («stone yard»);
- Alla-Kuli-Khan (sec.18);
- Arab Mohammed Khan(sec.18).
4: Khiva - deserto de Kyzyl Kum - Bukhara
Transfere para Bukhara a 480 km, com chegada prevista pelas 18:00 hrs. Check-in e tempo livre, após a travessia do Deserto
Kyzyl Kum.
5: City tour em Bukhara
Dia inteiro de visita a Bukhara:
- o mausoléu Ismael Samani (sec. 9-10 )- onde se encontram sepultadas as dinastias reinantes desta cidade, Chor-Minor;
- o mausoléu Chashma-Ayub (sec.14);
- o complexo monumental Poli-Kalon incluindo o Minarete (sec.12);
- Madrassah Miri-Arab (sec.16), Amir-Alim-Khan (sec.14);
- Taqi (trading domes), Kukeldash (sec.16), Lyab-i-Hauz (sec.17);
- Nadir Divanbegi (sec.17);
- Magoki Attari (sec.16);
- Ulug Beg (sec.15);
- Abdul Aziz (sec.17)
-Madrassahs, o Forte Ark (sec.15);
- o complexo Bolo-Hauz (sec.18).
Jantar em Nadir Divanbegi e espectáculo de Folclore local.
Noite em Bukhara.
6: Ida para Samarcanda
Ida para Samarcanda , com uma duração aproximada e 4 horas.
Chegada, check-in no hotel e visita: Registan Ensemble (incluindo Ulugbek (sec.15), Shir Dor (sec.17) e Tillya-Kari Madrassahs
(Sec.17).
7: City tour em Samarcanda
Dia inteiro de visita a Samarcanda: à necrópole Shahi-Zinda (sec. 14-15), ao Mausoléu Gur-Emir (sec.15), e à Mesquita Bibi
Khanum.
8: Samarcanda e ida de comboio para Tashkent
Continuação da visita a Samarcanda, ao Bazar Siyob e ao Observatório Ulugbek.
Às 17h apanharemos o comboio rápido com destino a Tashkent, chegando duas horas depois. Jantar de despedida em Tashkent.
Descanso até hora de transfere para aeroporto para o voo de regresso à cidade de origem.
9: Voo Tashkent - cidade de origem
Dependendo da hora do voo, regresso ou não no mesmo dia à cidade de origem.

Datas de partida & Preços do programa de terra
12/09/2018 - € 1.750
Preço do Voo desde: € 1100,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 415,00

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento de tour leader da Papa-Léguas durante toda a viagem;
Refeições de acordo com o itinerário;
Alojamento em hotel em quarto duplo;
Comboio Samarcanda - Tashkent;
Transfere aeroporto - hotel - aeroporto (veja as condições particulares);
Todos os transportes de acordo com itinerário;
Carta de recomendação para entrada no Uzbequistão;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•

Voos cidade de origem - Tashkent - cidade de origem;
Voo Taskent  Urgench;
Refeições não descritas como incluídas;
Despesas de carácter pessoal;
Gratificações para condutores e staff local;
Qualquer item não descrito como incluído.

Equipamento
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Saco de viagem;
Calças confortáveis;
Roupa térmica;
Impermeável ou anorak gore-tex ou similar;
Roupa quente mas leve;
Luvas e gorro;
Lanterna frontal ou lanterna de mão;
Estojo de higiene;
Protetor solar e labial;
Toalha sintética (pack towel);
Pilhas alcalinas;
Barras energéticas;

Equipamento Fotográfico recomendado
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Câmara Fotográfica (indispensável);
Câmara de apoio mais pequena (opcional);
Baterias extra;
Tripé, para fotografar com pouca luz (nascer e pôr-do-sol e eventualmente astrofotografia);
Cabo disparador;
Objetivas: grande-angular (17-28mm); Zoom intermédio (28-105mm); teleobjectiva (70-200). Estas objetivas
podem ser substituídas por zoom 18-200 apesar de serem pouco luminosas:
Filtros graduados de densidade neutra e respetivo porta filtros;
Filtro uv ou polarizador;
Panos de micro fibras (vários) e uma camurça suave;
Sacos de sílica para por dentro da mala de fotografia;
Touca de banho daquelas dos hotéis (para proteger o equipamento da chuva e das gotas que voam das cascatas);
Luvas com dedos cortados, caso esteja frio (opcional);
Mini lanterna;

Cartões de memória.

Documentação
Condições Particulares
Para esta viagem necessita de ter um passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país
visitado.
O visto para o Uzbequistão é obrigatório.
Transferes
O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
Líder de viagem
Esta é uma viagem fotográfica. Quem lidera esta viagem é uma pessoa com experiencia na área da fotografia. A sua missão é
liderar o grupo durante todo o percurso facilitando a interação e a integração do grupo com os locais a visitar e a fotografar.
O papel do líder da viagem não deverá ser nunca confundido com o de guia turístico. Não são exigidos ao líder de viagem
conhecimentos específicos sobre monumentos, museus ou outros locais de interesse turístico.
Para locais que pela sua complexidade histórica, geológica, biológica ou artística necessitem de um guia, o mesmo será
previamente contratado e haverá uma referência explícita à sua existência no programa da sua viagem.
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