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אותנטיקו מזמינה אתכם לבקר במדינות המרתקות והאותנטיות שבמרכז אסיה – אוזבקיסטן וקירגיזסטן. מסלול

זה מתבסס על לוח הטיסות הישירות של חברת התעופה UZBEKISTAN AIRWAYS הידוע היום. 

טיול פרטי מודרך באוזבקיסטן ובקירגיזסטן (מבוסס על

הטיסות הישירות) | 15 ימים



זהו טיול פרטי מבית אותנטיקו בהובלת מדריכים מקומיים דוברי אנגלית (שפות אחרות ע"פ ההזמנה מיוחדת ובכפוף

לזמינות) המתוכנן והמאורגן לכל פרטיו, והמאפשר לכם לחוות חווית טיול איכותית בקבוצה פרטית סגורה. הטיול מתקיים

בשילוב של נסיעות ברכב פרטי/מיניוואן/וואן/מיניבוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) והליכות רגליות ביעדי

הסיורים ומתאים לקבוצות סגורות מ- 2 מטיילים ומעלה. יתכנו שינויים במסלול המוצע בכפוף לשינויים בלוח הטיסות של

חברת התעופה, על פי מיטב שיקולי המדריך בשטח, עקב תנאי מזג האוויר בפועל ו/או תנאי השטח ו/או דרישות השלטונות

המקומיים. כמו כן, סדר הביקורים באתרים המתוארים בתכניות היומיות עשוי להשתנות בהתאם להחלטות המדריך בשטח.

אותנטיקו הנה השותפה הרשמית של הרשת הבינלאומית ™Best Eurasian Hotels בישראל. 

אותנטיקו מחוייבת לפעול בהגינות מול ציבור הצרכנים והינה בעלת תו אמון הציבור אשר מסמן לצרכנים עם מי כדאי

לעשות עסקים.

 

מסלול ותוכנית הטיול

יום 1 - יום ה'

ת"א - טשקנט

בשעות הצהריים נטוס מנתב"ג לטשקנט (Tashkent), בירת אוזבקיסטן, בטיסה בת

כ-5 שעות (טיסת HY 302 של חברת Uzbekistan Airways, המראה בשעה

12:00, נחיתה בשעה 19:00). קבלת פנים והעברה למלון להתארגנות ולינה. קבלת

פנים והעברה למלון להתארגנות ולינה.

יום 2 - יום ו'

טשקט - חיווה, עיר המוזיאון

מוקדם בבוקר נעזוב את המלון, נגיע לשדה התעופה ונטוס אל Urgench הממוקמת

כ- 30 ק"מ מהעיר העתיקה והמופלאה חיווה (Khiva). יום זה נקדיש לסיור בחיווה

https://authentico.co.il/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8


(Khiva) – פנינת נווה המדבר ומן הערים היפות בעולם וללא ספק אחד מהמקומות

המדהימים ביותר באוזבקיסטן. בשנת 1997 חיווה ציינה 2500 שנה להיווסדה. רוב

יצירות המופת הארכיטקטוניות מרוכזות בItchan Kala  – 'העיר הפנימית' של חיווה המוקפת חומות מרשימות השומרות

על העיר. Itchan Kala נכללה ע"י אונסקו ברשימת אתרי מורשת עולמית. בחיווה נשתמרו עד ימינו יצירות ארכיטקטוניות

שנבנו במשך מאות שנים: ארמונות, מבצרים, מדרסות, מינרטים, מסגדים, מאוזוליאומים, קרוואן סראי, הרמון ועוד. נבקר

Islam מינרט ומדרסה על שמו של ,Kalta Minar באתרים כמו: מסגד יום השישי העתיק, בו 218 עמודי עץ מגולפים, מגדל

Khoja, מדרסת Muhammed-Amin-Khan , ארמון Kunya-Ark , במאוזוליאום של Pahlvan Mahmud הגיבור

המקומי ועוד. נמשיך ונבקר בבתי המלאכה לעבודות יד שונות כמו גילופי עץ, מפעל לבובות תיאטרון העשויות מעיסת נייר

ועוד (כל הביקורים כמובן בהתאם ללוח הזמנים בפועל). לינה בחיווה.

יום 3 - שבת

חיווה - בוכרה: דרך המדבר האדום (כ- 500 ק"מ)

לאחר שאספנו כוחות מחוויות האתמול, נצא בנסיעה ארוכה (כ- 8 שעות) דרך

המדבר Kizil Kum – 'המדבר האדום' לבוכרה (Bukhara) אחת התחנות החשובות

בדרך המשי. הנסיעה כוללת עצירות באתרים שונים בדרך, והתרעננות צהריים.

בהתאם לשעת ההגעה סיור היכרות בעיר. לינה בבוכרה.

יום 4 - יום א'

בוכרה היפה

בסיור באתרי העיר נוכל להבין מדוע בוכרה נקראת בוכרה היפה. נבקר במאוזוליאום

העתיק של איסמעיל סמאני, המהווה יצירת מופת בת אלף שנה. נבקר במאוזוליאום

Chashma-Ayub ובמבצר (Ark) ששימש כארמון החורף של האמיר הבוכרי. נמשיך

ונבקר במינרט Poi-Kalyan המפורסם שהיה ידוע בעבר כמבנה הגבוה ביותר בעולם

ולצידו המדרסה Miri-Arab . נשוטט בשווקים מקומיים ונבקר בליבה של העיר- מתחם Lyabi-Hauz יפיפה הבנוי סביב

בריכת מים גדולה, נמשיך אל הרובע היהודי ונבקר בבית הכנסת. בערב נצא לארוחת ערב במסעדה מקומית ובמהשך נצפה

במופע פולקלור במדרסה המשוחזרת Nodir Devon-Begi (בחבילת פרימיום בלבד). לינה בבוכרה.

יום 5 - יום ב'

בוכרה - שחריסאבסז - סמרקנד (כ- 350 ק"מ)

נצא את בוכרה ונמשיך אל שחריסאבסז (Shahrisabz), שבעברה הייתה אחת

הערים המרכזיות במרכז אסיה, נחשבת לאחת מהערים הקדומות ביותר במרכז אסיה

ובעת החדשה התפרסמה העיר כמקום הולדתו של הכובש טימור לנג, מייסדה של

האימפריה הטימורית. המרכז ההיסטורי של העיר הוכרז כאתר מורשת עולמית בשנת



2000. נתרשם מאתריה של שחריסאבסז: מסגד קוק גומבז (Kok Gumbaz Mosque), מתחם חזראט-י-אימאם

– (Ak-Saray Palace) פיסלו של טימור לנג במרכזה של כיכר גדולה, ארמון אק סראי ,(Khazratiy Imam Mosque)

המבנה ההיסטורי החשוב בעיר ניצב כ-300 מטר מצפון לכיכר ועוד. נמשיך אל סמרקנד בנסיעה ברכבים פרטיים בנהיגת

המקומיים דרך מעבר הרים Takhta-Karacha הציורי ולעת ערב נגיע לסמרקנד ללינה.

יום 6 - יום ג'

סמרקנד המפוארת

היום נסייר בעירו המפוארת של טימור לנג שהייתה המרכז הכלכלי, התרבותי

והאינטלקטואלי של מרכז אסיה במאות ה 14-15. נבקר במצפה הכוכבים העתיק של

– Gur Emir ונראה את קברו המפורסם של הנביא דניאל, נמשיך אל Ulugbek

המוזוליאום בו נטמנו טימור לנג ובני משפחת. נסייר בכיכר רג'יסטאן (Registan) בה

מבנים ארכיטקטוניים מופלאים ונתרשם מהמינארטים והכיפות המרהיבים המצופים באריחי קרמיקה בגווני טורקיז. נמשיך

אל הקומפלקס המרשים Bibi Khanum ומשם אל Siyab Bazar – הבזאר המרכזי הציורי והססגוני ובו אפשר למצוא מכל

טוב: פירות וירקות טריים ויבשים, מאפים מקומיים, תבלינים, כלי אוכל ועוד… נגיע אל מפעל שטיחים מקומי השייך לשושלת

אורגי שטיחים אשר נאלצה לברוח מביתם באפגניסטן והקימה מחדש את מפעלה בחסותה של ממשלת אוזבקיסטן

בסמרקנד. במפעל נצפה כיצד נארגים בעבודת יד שטיחי משי מרהיבים. את היום נסיים בביקור בבית הכנסת המפורסם של

סמרקנד ולארוחת ערב נתארח בביתה של משפחה מקומית. לינה בסמרקנד.

יום 7 - יום ד'

סמרקנד - טשקנט (כ- 370 ק"מ ברכבת מהירה)

נמשיך את ההיכרות עם סמרקנד המפוארת ונבקר באחוזתו של הגביר היהודי העשיר

אברהם קלנטרוב המשמשת היום למוזיאון לתולדות האזור אשר מארח בימים אלו

תערוכה מיוחדת המוקדשת להיסטוריה של היהודים הבוכריים בסמרקנד. נמשיך אל

המתחם המרהיב שאהי זינדה (Shah-i-Zinda Necropolis) הידוע כמקום קבורתו

של אוסאמה אבן-עבאס, בן דודו של מוחמד הנביא. בפאתי סמרקנד, בכפר Koni Ghil נתרשם מתהליך ייצור עתיק של נייר

בטחנת נייר (מבשטה) שהיא מהמקומות היחידים בעולם בו נתשמרה שיטת ייצור זו. לקראת השעה 17:00 נגיע אל תחנת

הרכבת של סמרקנד, נעלה לרכבת מהירה Afrosiyob וכעבור כשעתיים בלבד נגיע לטשקנט הבירה. לינה בטשקנט.

יום 8 - יום ה'

טשקנט - בישקק, סיור בשמורת אלא-ארצ'ה ובבישקק (כ- 200 ק"מ)

מוקדם בבוקר נגיע לנמל התעופה של טשקנט ונמריא בטיסה ישירה לבישקק, בירת

קירגיזסטן (טיסת HY 779 של חברת Uzbekistan Airways, המראה

בשעה 06:15, נחיתה בשעה 08:30). מפגש עם מדריך בשדה התעופה והעברה



למלון לארוחת בוקר ומנוחה קצרה. בשעה שנקבע ניסע לשמורת הטבע אלא-ארצ'ה

(Ala Archa) ונסייר בה מעט ברגל. השמורה משתרעת על שטח של 200 קמ"ר, רובה עמקים מכוסי יער, מפלים ונהרות

השופעים דגי טרוטה והרים המתנשאים לגבהים של 1500 עד 4895 מטרים. בשמורה מצויים כמה מינים של בעלי חיים

נדירים וכמה עצי מחט המקודשים למקומיים. עולם החי בשמורה מגוון מאוד, וכולל עיזי בר, איילים ומרמיטות החיות בשדות

המרעה שבהרים. זהו גם אחד ממקומות המחייה הבודדים של נמר השלג. לצהריים נוכל ארוחת BBQ (בחבילת פרימיום

בלבד). ניסע חזרה לבישקק שהיא בירתה של קירגיזסטן והמרכז הכלכלי שלה. העיר מאופיינת בשדרות רחבות, בניינים

ויפים ושרידים סובייטיים, ועדיין ניתן לראות בה את פסלו שלוח-היד של לנין, בכיכר המרכזית הגדולה, על רקע מהמם של

רכס אלא-טאו (Alatau) שפסגותיו המכוסות שלג עולמים מתנשאות מעל העיר. כשנגיע לבישקק, נצא לסיור קצר באתרי

העיר: כיכר אלא-טו (Ala Too Square), אנדרטת מאנאס (Monument of Manas) הגיבור הקירגיזי האגדי, הכיכר

הישנה (Old Square) ובנין הפרלמנט. ארוחת ערב במסעדה בליווי מופע פולקלור (בחבילת פרימיום בלבד). 

לינה בבישקק.

יום 9 - יום ו'

בישקק - נאווקאט - בוראנה - צ'ון קמין (כ- 250 ק"מ)

לאחר ארוחת בוקר במלון ניסע לגן הארכיאולוגי נאווקאט (Navekat), נמשיך למגדל

בוראנה (Burana Tower) – שריד מהעיר באלאסאגון (Balasagun), בירתה של

הממלכה הקרא-ח'אנית (Karakhanid State) שהתקיימה במאות ה 11 וה-12.

נסייר בחורבות העיר, שהייתה נקודת מסחר חשובה על דרך המשי ובמוזיאון הקטן

המציג את התרבות המקומית, ונראה אוסף של באלבאלים (Balbals) – מצבות קבר עתיקות של בני שבטים תורכיים. בכפר

בוראנה נצפה במשחקי פרשים מסורתיים (בחבילת פירמיום בלבד). נאכל צהריים במשפחה קזחית בעיירה טוקמוק

(Tokmok) ומשם ניסע לכיוון עמק צ'ון קמין (Chon Kemin). נגיע אל בית ההארחה Ashu, נטייל בסביבה ונתעפל מהנוף

.Ashu Guest House-המרשים של האזור. ארוחת ערב ולינה ב

יום 10 - שבת

צ'ון קמין - קניוני קונורצ'ק - אגם איסיק קול (כ- 170 ק"מ)

אחרי ארוחת בוקר בבית ההארחה, נמשיך את המסע שלנו אל עבר אגם איסיק קול

Konorchek) בדרך באפשרותינו לסייר ברגל בקניוני קונורצ'ק .(Issyk-Kul)

canyons) המרהיבים. זהו קניון היחיד במינו, זרוע עמודי אבן חול אדומה. הנוף

המדהים מזכיר את הקניון הגדול בארה"ב, אבל מצטיין גם במאפיינים ייחודיים

לקירגיזסטן. המקום המהמם הזה נמצא 125 ק"מ ממערב לעיר הבירה, בערוץ בו-אום (Boom Gorge). ניתן להגיע

לקניונים רק במסלול מפותל בין סלעים בערוץ יבש (משך הסיור הרגלי כשעתיים וחצי). העמודים של אבן חול אדומה

מפוזרים לאורך קילומטרים. בקניונים עצמם הזמן כאילו עומד מלכת, והמטייל פשוט נשבה בקסמו של הנוף הציורי. האקלים

בקניונים שונה מזה שבסביבה: חם ויבש בקיץ, קר בחורף, אך כמעט ללא שלג. נאכל ארוחת צהריים ארוזה ונסיע למלוננו



בצ'ולפון אטא (Cholpon Ata), עיירת קיט הממוקמת במרכז אגם איסיק קול. ארוחת ערב ולינה במלון הממוקם על

שפת האגם.

יום 11 - יום א'

איסיק קול - עמק ג'ירגאלאן - קאראקול (כ- 170 ק"מ)

אחרי ארוחת בוקר במלון נשוט באגם איסיק קול במשך כשעה (בחבילת פרימיום

בלבד). אגם איסיק קול שוכן בגובה של 1,606 מטר מעל פני הים וזהו האגם ההררי

השני בגודלו בעולם לאחר אגם טיטיקקה באמריקה הדרומית וכן אגם המלח השני

בגודלו בעולם לאחר הים הכספי. אחרי השייט, נטייל באתר הפטרוגליפים (ציורים

החרותים בסלע) בצ'ולפון אטא, המכונה לפעמים "גן האבן". זאת קבוצה גדולה של ציורים החרוטים על סלעים הפזורים

בשטח של כ 42 דונם. נמצאים בו גם כמה מבנים קדמוניים מרשימים כגון מעגלי אבנים, קברים, שרידיה של חומת אבן

ובאלבאלים, מהאלף השני לפני הספירה עד לימי הביניים. נמשיך לכיוון קאראקול (Karakol), לשעבר פרז'וולסק, העיר

הרביעית בגודלה בקירגיזסטן, והבירה של מחוז איסיק קול. נעצור בעמק ג'ירגאלאן (Jyrgalan) ונבקר באחת חוות הסוסים

הגדולות במרכז אסיה. סוסי החווה זכו ברוב האליפויות של מרכז אסיה. בחווה זו מגדלים גם פרי הרבעה מגזע סקוטי

מפורסם Aberdeen Angus וכבשים. ארוחת צהריים בבית הארחה של החווה. אחרי ארוחת ההצריים נתקדם לקאראקול

הממוקמת בסמוך לקצהו המזרחי של אגם איסיק קול, כ-150 קילומטרים מגבול קירגיזסטן – סין. בכניסה לעיר נבקר באתר

ההנצחה של נ.מ. פרז'וולסקי (N.M Przhevalski memorial complex), החוקר הידוע של מרכז אסיה. 

לינה במלון בקאראקול.

יום 12 - יום ב'

קאראקול - עמק אלטין ארשאן - קאראקול (כ- 60 ק"מ)

אחרי ארוחת בוקר נעלה לרכב שטח רוסי/משאית שטח רוסית ונסע לעמק אלטין

ארשאן (Altyn Arashan) – "מעיין הזהב" בקירגיזית (משך הנסיעה: כשעה

וחצי-שעתיים). זהו עמק המפורסם בנופי עמק אלפיני נהדרים שנמצא כ-10 ק"מ

דרום מזרחית לקאראקול. מי שירצה יוכל לטבול בנביעות גאו-תרמיות הנמצאות

במקום. נערוך ארוחת פיקניק ונשוב לקאראקול שהיא עיירה רוסית רדומה למראה אבל מעניינת מאוד, היא נוסדה בידי

Orthodox Holy) קוזאקים באמצע המאה ה-19, והפכה למוצב צבאי חשוב. נסייר באתרי העיר: כנסיית השילוש הקדוש

Trinity Church) הרוסית, מסגד של בני דונגאן (Dungan Mosque) – מסגד היחיד במינו אשר בנוי כפגודה

סינית. לארוחת ערב נתארח בקאראקול במשפחה מקומית של בני דונגאן (Dungan), מיעוט סיני מוסלמי החי בקירגיזסטן

ונראה כיצד מכינים מאכל מפורסם לאגמאן (lagman) – איטריות סיניות מסורתיות (בחבילת פרימיום בלבד). לינה במלון

בקאראקול.

יום 13 - יום ג'

קאראקול - ג'טי אוגוז במסלול 4X4 - כפר בוקונבאיבו - בישקק (כ- 420 ק"מ)



מצפה לנו יום ארוך ועתיר חוויות וופים מרהיבים. בשעות הבוקר נצא את קאראקול

לטיול רגלי קצר בערוץ ג'טי אוגוז (Jety Oguz). פירוש שמו בקירגיזית הוא "שבעה

פרים", רמז לסלעי אבן החול האדומה, המכוסים ביערות של אשוחיות טיין שאן. היום

נלמד על אורח החיים הנוודי של הקירגיזים, נתפעל מהנוף המרהיב, ונלך במסלול

קצר בערוץ. נמשיך לבישקק דרך הכפר בוקונבאייבו (Bokonbayevo), בו נצפה

בתצוגת ציד עם עיט זהוב והדגמה של הכנת לבד בשיטות מסורתיות (בחבילת

פרימיום בלבד). נאכל ארוחת צהריים בבוקונבאייבו ונשים את פעמינו אל בישקק הבירה. לינה בבישקק

יום 14 - יום ד'

בישקק - טשקנט, סיור בטשקנט

מוקדם בבוקר נגיע לנמל התעופה של בישקק ונמריא לטשקנט (טיסת HY 778 של

חברתת Uzbekistan Airways, המראה בשעה 06:45, נחיתה בשעה 07:05).

קבלת פנים בנמל התעופה של טשקנט, העברה למלון לארוחת בוקר ומנוחה. בשעה

Hast- שנקבע, נצא לסיור באתרים המרכזיים של טשקנט. נבקר במתחם הדתי

The 'Qur'ān Of' הכולל את המדרסה ברק-חאן שבה שמור אחד העתקים העתיקים ביותר של הקוראן הידוע בשם Imam

ʿUthmān. נעבור בכיכר העצמאות ובכיכר Amir Timur (טימור לנג), נתהלך במדרחוב המקומי המכונה 'ברודווי" ונצפה

בבנייני הפרלמנט החדש ובמשכן התיאטרון לאופרה ובלט ע"ש Alisher Navoi שנבנה ע"י שבויי מלחמה יפניים בתקופת

מלחמת העולם השניה. נגיע ל- Chorsu Bazar, השוק המקורה הגדול ועוד.

יום 15 - יום ה'

חוזרים הביתה

לפנות בוקר העברה לנמל התעופה של טשקנט לקראת הטיסה הישירה לת"א

(טיסת HY 301 של חברת Uzbekistan Airways, המראה בשעה 05:55, נחיתה

בשעה 09:30).

חבילת הטיול הפרטי של אותנטיקו כוללת

העברות מ/אל שדה התעופה.

כרטיסים לטיסת פנים בין טשקנט לאורגנץ' (חיווה).

סה"כ 15 לילות כמפורט בהצעה ובכפוף לזמינות החדרים בפועל.



מדריכים מקומיים דוברי אנגלית ע"פ התכנית (שפות אחרות ע"פ ההזמנה מיוחדת, בתוספת תשלום ובכפוף לזמינות).

העברות ונסיעות ברכב פרטי/מיניוואן/מיניבוס/אוטובוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) ע"פ התכנית בשילוב

נסיעה ברכבת מהירה מסמרקנד לטשקנט.

נסיעה ברכב שטח רוסי/משאית שטח רוסית מקאראקול לאלטין ארשאן ובחזרה.

כרטיסים לרכבת מהירה Afrosiyob מסמרקנד לטשקנט (בחבילת פרימיום  – במחלקת Business, בחבילת סנטדרט

.(2c – במחלקת תיירים –

רכבים פרטיים בנהיגת המקומיים לנסיעה במעבר הרים Takhta-Karacha בדרך בין שאחריסאבז לסמרקנד.

כלכלה ופעילויות:

ארוחות בוקר בבתי המלון.

ארוחת ערב ומופע בבוכרה, אוזסקיסטן (בחבילת פרימיום בלבד).

ארוחת ערב במשפחה בסמרקנד כולל מופע טקסים משפחתיים הנהוגים באוזבקיסטן (בחבילת פרימיום

בלבד).

ארוחת צהריים BBQ בשמורת אלא-ארצ'ה, קירגיזסטן (בחבילת פרימיום בלבד).

ארוחת ערב במסעדה בבישקק ביום ההגעה עם מופע פולקלור, קירגיזסטן (בחבילת פרימיום בלבד).

ארוחת צהריים במשפחה קזחית בעיירה טוקמוק (Tokmok), קריגיזסטן.

ארוחת ערב ב-Ashu Guest House, קירגיזסטן.

ארוחת ערב במלון באיסיק קול, קירגיזסטן.

ארוחת צהריים בבית הארחה של חוות הסוסיעם בעמק ג'ירגאלאן, קירגיזסטן.

ארוחת ערב במשפחה מקומית של בני דונגאן בקאראקול, קירגיזסטן.

ארוחת צהריים פיקניק באלטין ארשאן, קירגיזסטן.

ארוחת צהריים בכפר בוקונבאייבו, קירגיזסטן.

שייט באגם איסיק קול, קיריגיזסטן (בחבילת פרימיום בלבד).

תצוגת משחקי פרשים מסורתיים בכפר בוראנה, קירגיזסטן (בחבילת פרימיום בלבד).

הדגמה של הכנת מאכל מפורסם לאגמאן (lagman) – איטריות סיניות מסורתיות במשפחה מקומית של

בני דונגאן בקאראקול, קירגיזסטן (בחבילת פרימיום בלבד).

תצוגת ציד עם עיט זהוב בכפר בוקונבאייבו, קירגיזסטן (בחבילת פרימיום בלבד).



הדגמה של הכנת לבד בשיטות מסורתיות בכפר בוקונבאייבו, קירגיזסטן (בחבילת פרימיום בלבד).

דמי כניסה לאתרים בהם הכניסה כרוכה בתשלום ואשר כלולים בחבילת הטיול כמפורט בסעיף "אתרים הכלולים

בתכנית" (למעט הימים בהם המוזיאונים סגורים).

מים מינרליים ברכב.

דמי רישום וטיפול.

המחיר אינו כולל

כרטיסים לטיסות בינלאומיות: ת"א-טשקנט, טשקנט-בישקק-טשקנט, טשקנט-ת"א .

אשרת כניסה לקירגיזסטן – מונפקת בנמל התעופה של בישקק בעלות של 50-60$ בקירוב (תלוי בשער ההמרה

של המטבע המקומי).

אגרות צילום באתרים.

ביטוח נסיעות אישי, בריאות ומטען.

כניסות מוקדמות ו/או מאוחרות לבתי המלון למעט 2 הכניסות המוקדמות המפורטות בתכנית הטיול.

ארוחות מעבר לארוחות המתוארות בסעיף "חבילת הטיול הפרטי של אותנטיקו כוללת".

אתרים, פעילויות ושירותים אשר לא כלולים בחבילת הטיול.

הוצאות בעלות אופי אישי (משקאות, מזכרות וכו').

אתרים הכלולים בחבילת הטיול

בישקק ואתריה

Ala Too Square, Monument of Manas , Old Square with Parliament

House.



(ALA ARCHA) שמורת אל-ארצ'ה

שמורת הטבע אלא- ארצ'ה (Ala Archa) המשתרעת על שטח של 200 קמ"ר, רובה

עמקים מכוסי יער, מפלים ונהרות השופעים דגי טרוטה והרים ומתנשאים לגבהים של

1500 עד 4895 מטרים.

(BURANA TOWER) מגדל בוראנה

המגדל הוא שריד מהעיר באלאסאגון (Balasagun), בירתה של הממלכה

הקרא-ח'אנית (Karakhanid State) שהתקיימה במאות ה 11 וה-12.

(CHON-KEMIN) עמק צ'ון קמין

עמק יפה להפליא השוכן בין רכסי הרים Kungey Ala-Too ו- Ile-Alata ומשתרע

לאורך יותר מ -100 קילומטר ממזרח למערב.

(KONORCHEK CANYONS) קניוני קונורצ'ק

קניוני קונורצ'ק הם מונומנטים מרהיבים של הטבע אשר נוצרו במשך כמה מליוני

בידי כוחות הטבע כמו השמש, רוח ומים. גושי חימר ענקים אלה לובשים צורות

הדומות לטירות עתיקות, כנסיות, בניינים מודרניים, ובעלי חיים. הגבהים של קניונים

מסוימים מגיעים עד ל-300 מטר. הר געש כבוי נקרא Segizhan Shokny (כ 2.5-3

מיליון שנה) הוא אטרקציה נוספת באזור הקניונים.

אגם איסיק קול

אגם הנמצא במזרח קירגיזסטן ושוכן בגובה של 1,606 מטר מעל פני הים. שטחו

6,236 קמ"ר ועומקו המרבי 668 מטר. זהו האגם ההררי השני בגודלו בעולם לאחר

אגם טיטיקקה באמריקה הדרומית וכן אגם המלח השני בגודלו בעולם לאחר הים

הכספי. הוא ניזון ממעיינות ומכ-118 נהרות ונחלים המביאים את מי הפשרת השלגים

והקרחונים באביב ובקיץ. פירוש שמו הוא "האגם החם". האגם וסביבתו מוכרזים על

ידי ארגון אונסק"ו כשמורה ביוספרית מאז שנת 2001.

אתר הפטרוגליפים בצ'ולפון אטא



אתר ציורי הסלע בצ'ולפון אטא המכונה לפעמים "גן האבן". זאת קבוצה גדולה של

ציורים החרוטים על סלעים פזורים בשטח של כ 42 דונם. נמצאים בו גם כמה מבנים

קדמוניים מרשימים כגון מעגלי אבנים, קברים, שרידיה של חומת אבן ובאלבאלים,

מהאלף השני לפני הספירה עד לימי הביניים. לכל אבן מוצמדת לוחית עם תאריך

ותיאור קצר. בגן האבן מצויים כמה מסלולים המסומנים בחצים. המסלול הקצר ביותר

נמשך בין 20 ל 30 דקות. במסלול הארוך יותר, שמגיע לחלק העליון של האתר,

אפשר לראות אוסף של באלבאלים, חריטות באבן, מעגלי אבנים-ונוף מהמם של מפרץ צ'ולפון אטא באגם איסיק קול.

חוות ההרבעה של סוסים, פרים וכבשים גזעיים

חוות הסוסים מהגדולות במרכז אסיה בעמק ג'ירגאלאן (Jyrgalan). סוסי החווה זכו

ברוב האליפויות של מרכז אסיה. בחווה זו מגדלים גם פרי הרבעה מגזע סקוטי

מפורסם Aberdeen Angus וכבשים.

עמק אלטין ארשאן

עמק אלטין ארשאן (Altyn Arashan) – עמק ואתר נופש הררי בצפון מזרח

קירגיזסטן ליד העיר קאראקול.

קאראקול ואתריה

N.M Przhevalski memorial complex, Russian Orthodox Holy Trinity

Church, Dungan Mosque.

(JETY OGUZ) קניון ג'טי אוגוז

פירוש שמו בקירגיזית הוא "שבעה פרים", רמז לסלעי אבן החול האדומה, המכוסים

ביערות של אשוחיות טיין שאן.

טשקנט ואתריה



Hast Imam Complex, Amir Temur square, Broadway, Musical

Fountain, Amir Temur museum, Independence square, Chorsu

Bazar.

חיווה ואתריה

Ichan Kala Fortress, Kunya Ark, Sayeed Alauddin Mausoleum,

Madrassa rab-Mukhamadkhan, Mosque Og-Masjid, Medrese Hodjan

Berdi-biya, Shirgazikhan, Abudullakhan, Juma Mosque, Madrassa

Allakulikhan, Toshkhovli Palace, Pakhlavan Mahmud Mausoleum ,

Minaret Islom-Khodja.

בוכרה ואתריה

Lyab-i-Hauz (14th -17th cent), Kalyan Mosque (16th cent) and

Minaret (12th cent), Ismail Samani Mausoleum, Nadir Divanbegi ,

Magoki Attari, Abdul Aziz Madrassahs (17th cent), Ark Fortress and

Bolo-Hauz complex, Jewish Quarter, Bukhara Synagogue, Madrassah

Miri-Arab, Madrassah of Ulugbek, Sitorai Mokhi-Khosa.

שאחריסאבז ואתריה

Ruins of Ak-Saray Palace (XIV-XV), Dor-ut Saodat Complex: Khazratiy

Imam Mosque (XIV), Jahongir Mausoleum (XIV), Dor-ut Tillavat

Complex: Gumbazi-Seiidan, Kok Gumbaz Mosque (XV)

סמרקנד ואתריה

Ulugbek Observatory, The Mausoleum of Khodja Doniyor (Prophet

Daniel), Gur Emir (15th cent), “Registan Square” with three

Madrassas: “Sherdor” (17th cent.), Tilla Kori” (17th cent.) and

“Ulugbek” (15th cent.), “Bibi Khanum” Madrassa (16th cent), Gumbaz

Synagogue in Jewish Quarter, Siab Bazaar, Home-museum of

Avraam Kalantarov, Shakhi – Zinda necropolis (14th cent).

מפעל לאריגת-יד של שטיחי משי בסמרקנד
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