Uzbequistão: encruzilhada de culturas
11 dias de viagem. Alojamento em hotéis de 4 estrelas. City tours guiados em Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva.
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A Papa-Léguas é a minha empresa de eleição quando se trata de organizar as minhas vigens de lazer a locais
distantes.
Nesta em particular, saliento o interesse cultural do destino em termos de História e Arte Islâmica.
Recomendável para quem não gosta de turismo de massas.
DESTINO
Uzbequistão.

Descrição

TIPO
Ao longo desta viagem pelo Uzbequistão, iremos conhecer a História de algumas das cidades mais
antigas do mundo, como Samarcanda, Bukhara ou Khiva. Todas elas, embelezadas por famosos
monumentos de arquitetectura peculiar e característica desta região do globo, marcada desde tempos
imemoriais pela passagem da Rota da Seda. Alguns dos monumentos a visitar foram mandados erguer
por Alexandre, o Grande, Genghis Khan ou Tamerlão.
A cidade de Samarcanda (Unesco) foi palco privilegiado no centro do vasto império medieval de
Tamerlão, composta com elegantes e altos minaretes, grandiosas mesquitas e madraças, palácios
medievais e mausoléus decorados com belíssimos ornamentos.
Mas o Uzbequistão também é conhecido pela simpatia e hospitalidade do seu povo, pelas suas lendas,
pelo colorido dos seus bazares e pelas suas tradições que não deixam indiferente qualquer viajante.

Descoberta, Natureza,
Cultural, .

DURAÇÃO
11 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 4

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

Itinerário
Voo cidade de origem - Tashkent

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Tashkent e city tour

Hotel

-

3

Ida para Samarcanda

Hotel

P

4

City tour Samarcanda

Hotel

P

5

Samarcanda - Bukhara city tour

Hotel

P

6

Bukhara City tour

Hotel

P-J

7

Bukhara Continuação do city tour

Hotel

P

8

Bukhara - Deserto de Kyzyl Kum - Khiva

Hotel

P

9

City tour em Khiva. Voo Urgench - Tashkent

Hotel

P

10

Voo Tashkent - cidade de origem

-

P

11

Chegada à 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.
2: Chegada a Tashkent e city tour
À chegada a Tashkent, a capital do Uzbequistão, uma metrópole com cerca de 2,5 milhões de habitantes que é considerada a
maior cidade da Asia Central e que alia de forma equilibrada a sua modernidade a um centro histórico de grande personalidade.
Recepção e assistência na tramitação do visto no aeroporto por parte do nosso correspondente local.
Transporte privado para o hotel, check-in.
À hora marcada, encontro com o guia para iniciarmos o city tour em Tashkent.
Visitaremos a cidade antiga; o complexo arquitectónico de Khast - Iman coroado pela grande mesquita e pelos medievais
mausoléus de Yunus-Khan e Kafal-Shashi do século XVI; as madraças de Barakh - Khan e Kukeldosh (sécs XVI-XVII), a
universidade islâmica e a livraria situadas na mesquita de Tillya, que alberga o Livro do Corão do século VII, do tempo do Califa
Oman e dos exemplares do Corão mais antigos do mundo.
Visitaremos, ainda, a Praça Istiqlol que contém a Madraça Abdul Kasim (sécs XVI-XVII) e algumas lojas de artesãos e
comerciantes locais. Seguiremos para o monumento de "Alisher Navoy", para a Praça Tamerlão que se encontra enquadrada por
edifícios históricos e administrativos (palácio do Fórum, museu Timurud, Hotel Uzbekistan, universidade de Tashkent, entre
outros).
Visitaremos ainda, o "Monumento da coragem", dedicado às vítimas do terramoto que assolou o país em 1966, a Casa da Ópera e
Ballet, construído em 1945 por prisioneiros japoneses, a fonte das cores, a praça da Independência (Mustaqilik) e o arco "Ezgulik",
" a chama eterna", várias fontes, o bazar de "Chorsu" com belas decorações e rico em produtos locais.
3: Ida para Samarcanda
Pequeno-almoço no hotel até às 08:30am.
Check out e partida para Samarkand às 09:00 ( 320km /4,5 horas)
Chegada e check-in no hotel.
Tempo livre.
4: City tour Samarcanda
Pequeno-almoço e à hora marcada, encontro com o guia e visita guiada a Samarcanda,
Iniciaremos o city tour, visitando a Praça "Registan", o coração da cidade de Samarcanda e onde estão reunidas três majestosas
madraças dos sécs XIV a XVI, chamadas de Sherdor,Ulugbek e Tillya Qory, visitaremos ainda a gigantesca mesquita de
Bibi-Khanum do século XV, os mausoléus de Tamerlão, dos seus filhos e do genro Ulugbek (século XV), um governante famoso
pela construção, em 1420, d e um observatório astronómico que contém um imenso astrolábio de cerca de 30 metros de altura,
utilizado na época para observar a posição das estrelas. Por fim, visitaremos o Shakhi-Zinda  The Living King (XI-XVIII), a
necrópole dos reis e aristocratas de Samarcanda que inclui inúmeros mausoléus ricamente decorados e o exótico bazar de Siab.
Regresso ao hotel e tempo livre.
5: Samarcanda - Bukhara city tour
Pequeno-almoço no hotel, check-out e à hora marcada, iremos para Bukhara (cerca de 300 km / 5 horas aprox.).
Chegada e tempo livre.
6: Bukhara City tour
Pequeno-almoço e encontro com o guia para inicio da visita a Bukhara.
Bukhara, uma cidade milenar e um importante entreposto da Rota da Seda, cujos alguns monumentos estão classificados como
Património da Humanidade.
Visita "ao coração" da cidade, coo o complexo arquitectónico de Lyabi-Khauz, um dos mais antigos da Ásia Central (XIV-XVII)
e constituído por inúmeros edifícios medievais, como a madrassa de Kukeldash (sec XV) e o emblemático "khanaka de Nadira
Divan-begi" (XV-XVI c) cuja fachada se encontra decorada por belíssimos mosaicos. Visitaremos ainda o complexo de
Poi-Kalyan que inclui um minarete de 48 metros do século (sec . XII) que é o símbolo de Bukhara, e a grande mesquita de Kalyan
(sec. XV) com galerias que abrangem uma área de 1 hac e por fim a única Madraça activa em Bukhara, a Miri-Arab do séc. XVI.
Regresso ao hotel e tempo livre.
Jantar com danças tradicionais.
7: Bukhara Continuação do city tour
Pequeno-almoço no hotel, e à hora marcada, city tour guiado em Bukhara, visitando o mausoléus dos Samánidas ( sécs IX-X), a
cidadela de Ark (sécs IV-XX) e também a mais antiga residência dos Emires, o edício de quatro minaretes de Chor-Minor (séc
XIX), e o palácio Sitorai Mohi-Khosa (sécs XIX-XX), a residência de Verão dos Emires de Bukhara.
Regresso ao hotel e tempo livre.
8: Bukhara - Deserto de Kyzyl Kum - Khiva

Pequeno-almoço no hotel em Bukhara, e à hora marcada, check-out e encontro com guia para os viajantes irem de automóvel para
Khiva, cerca de 500 km com uma duração de 8 horas com paragens, numa delas, faremos uma pequena caminhada no deserto de
Kyzyl-Kum.
Continuação da viagem até Khiva, chegada e check-in no hotel. Tempo livre.
9: City tour em Khiva. Voo Urgench - Tashkent
Pequeno-almoço no hotel e à hora marcada, check-out e encontro com o guia para iniciarmos o city tour em Khiva.
Visitaremos o museu ao ar-livre de Ichan Kala, classificado pela Unesco como património da Humanidade, o minarete de
Kalta-Minor com a altura 26 metros de altura e com um diâmetro de cerca de 16 metros, com efeito, foi construído como o mais
alto minarete da Ásia Central (sécs XVII a XIX), a visita prossegue para o palácio dos Khans de Khiva, e depois rumo ao
mausoléu de Pahlovan Mhamud (secs XIV a XIX), à Madrassa islâmica de Khodja, à mesquita Juma (1789) com a sua original
cobertura plana, composta por mais de 200 colunas gravadas que propiciam uma magnífica acústica ao local.
Ao fim da tarde, voaremos para a cidade de Tashkent, chegada e transporte para o hotel.
10: Voo Tashkent - cidade de origem
Pequeno-almoço no hotel, check-out e à hora marcada, transporte para o aeroporto para o voo com destino à cidade de origem e
com possibilidade de escalas intermédias.
11: Chegada à cidade de origem
Voo Tashkent - Cidade de origem com possibilidade de escala intermédias.
Chegada e fim dos serviços Papa-léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
25/08/2018 - € 1.335
03/09/2018 - € 1.335
Preço do Voo desde: € 800,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 260,00
Noite extra: € 60,00

Notas
As informações contidas neste dossier, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando sujeitas a
possíveis variações.
Nota 1: Código telefónico internacional: +996 (Uzbequistão).
Nota 2: Devido às caraterísticas do percurso, a rota pode ser alterada devido a condições climatéricas, flutuações cambiais,
alterações dos horários dos voos, etc.
Nota 3: Fuso horário padrão : UTC/GMT +6 horas (Uzbequistão).
Nota 4: Para informações acerca custo de vida no Uzbequistão consulte http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•

Alojamento em quartos duplos com wc em hoteis 4 estrelas;
Refeições descriminadas no itinerário;
Veículos e transporte de classe turística em todo o itinerário;
Visitas incluídas segundo o itinerário;
Acompanhamento de guias locais a falar inglês;
Entradas incluídas nas visitas descriminadas no itinerário;
Voo interno Urgench -Tashkent;

• Carta de recomendação para tramitação do visto;
• Seguro de assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Visto de entrada no país;
Almoços e jantares, com excepção de um jantar em Bukhara;
Taxas para fotografar e filmar nos monumentos a visitar;
Qualquer item não descriminado como incluído.

Equipamento
EQUIPAMENTO RECOMENDADO
A lista de equipamento varia com as épocas do ano. Informe-se acerca das condições climatéricas. Como regra geral, é imperativo
que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco de viagem. Cabeça:
• Chapéu de sol
• Gorro
• Óculos de sol
Tronco:
•
•
•
•

Primeiras camadas térmicas: 2 unidades
T-shirts
Forro polar 100 e/ou 200
Impermeável e/ou corta-vento

Mãos:
• Luvas
Pernas:
• Calças confortáveis
Pés:
• sapatos/botas leves de caminhada
• Sapatos desportivos ou sandálias para uso no yurts
• Meias
Saco maleável de 70 - 90 litros ou trolley. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável, que
facilita o seu manuseamento e transporte.
Roupas de viagem
Estojo de higiene**
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toalha sintética - pack towel
Sabonete de mãos anti-bacteriano
Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço)
Pequeno cadeado para trancar o saco
Mochila de dia/ de cerca de 30 Litros.
Cantil com capacidade para 1,5 L.
Lanterna frontal e pilhas alcalinas de substituição para usso nos yurts
Kit básico de primeiros-socorros
Máquina fotográfica
fato de banho

**Estojo de higiene: material de banho; protector solar; protector labial; toalhetes; repelente de insectos (depende da altura do
ano); lenços de papel e papel higiénico. Tampões para ouvidos.

Documentação

• Visto do Uzbequistão é obrigatório para os cidadãos portugueses.
- Passaporte com data de validade superior a 6 meses após a data de saída do país;
- Carta de recomendação ou "Letter of Invitation" também conhecida como visa support letter.
A LOI é adquirida pela Papa-léguas, que a irá submeter ao Ministério de Negócios Estrangeiros do Uzbequistão. É obrigatório
para pedir o visto;
- Certificado de trabalhador dependente.
- o visto tem um valor de cerca de 50 USD

Condições Particulares
Visto Uzbequistão.
Os cidadãos portugueses obtêm o visto à chegada no aeroporto.
Documentação necessária:
- Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país visitado.
Para os vistos necessita dos seguintes documentos:
- Carta de recomendação (VSL - visa support letter);
- Cópia do e-ticket dos voos;
- Comprovativo de residência;
- Comprovativo de emprego;
- 50 USD aprox.
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