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באוזבקיסטן המופלאה – טיול פרטי מודרך באוזבקיסטן | 9
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"באוזבקיסטן המופלאה" – טיול מרתק הלוקח אתכם אל מחוזות היסטוריים בדרך שבה פסעו אלכסנדר הגדול,

ג'ינגיס חאן, טימור לנג ואחרים. במשך 9 ימים, לאורך ציר המסחר העתיק בין אסיה לאירופה נגלית אחת

המדינות המרתקות במרכז אסיה שניתן לחוות בה חוויות אותנטיות מקוריות, לפגוש עם מזמין אורחים, לטעום

מטעמי מזרח אמיתיים ואף להיחשף אל נופיו המרשימים של אזור הררי המצוי בשלוחה המערבית של רכס הרי

טיין שאן.

זהו טיול פרטי לאוזבקיסטן 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/מיניבוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) והליכות רגליות ביעדי

הסיורים ומתאים לקבוצות סגורות מ- 2 מטיילים ומעלה. 

מסלול זה מתבסס על לוח הטיסות של חברת התעופה Uzbekistan Airways הידוע היום. ניתן להתאים את התכנית

לטיסות אחרות בהתאם לבחירת הנוסעים. 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 באוזביקסטן 9 ימים

יום 1 - יום ב'

ת"א - טשקנט

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


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

ישירה HY 302 של חברת Uzbekistan Airways. קבלת פנים והעברה למלון

להתארגנות ולינה.

יום 2 - יום ג'

טשקנט

אחרי ארוחת בוקר נצא לסיור באתרים המרכזיים של טשקנט. נבקר במתחם הדתי

Hast-Imam הכולל את המדרסה ברק-חאן שבה שמור אחד העתקים העתיקים

ביותר של הקוראן הידוע בשם 'The 'Qur'ān Of 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 השנייה. נגיע ל- Chorsu Bazar, השוק המקורה הגדול ועוד. 

לינה בטשקנט.

יום 3 - יום ד'

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

(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 4 - יום ה'

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 5 - יום ו'

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 יפהפה 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 6 - שבת

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 7 - יום א'

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

Bibi ונתרשם מהמינארטים והכיפות המרהיבים המצופים באריחי קרמיקה בגוני טורקיז. נמשיך אל הקומפלקס המרשים

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 או באחת המסעדות של העיר (בחבילת פרימיום בלבד). לינה בסמרקנד.

יום 8 - יום ב'

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 9 - יום ג'

טשקנט - צ'ימגן, אגם צ'רבק - טשקנט (כ- 160 ק"מ), חוזרים הביתה

היום נשאיר מאחורינו את אוצרותיה התרבותיים הארכיטקטוניים של אוזבקיסטן וניסע

כ-80 ק"מ מטשקנט אל עבר ההר צ'ימגן (Chimgan), אחת הפסגות הגבוהות

(3309 מ') בשלוחה המערבית של רכס הרי טיין שאן. למרגלות ההר נבנה אתר סקי

בחורף ואתר נופש הררי מאוד פופולרי בקיץ. אל האתר עולים ברכבל וממנו נגלים

נופים מרשימים של האזור כולו. לקראת ארוחת הצהריים נרד אל החוף של אגם צ'רבק (Charvak), אגם מלאכותי ציורי

ואתר בילויים אהוב על המקומיים. בשעות אחר צהריים אחרי יום הגדוש בנופים עוצרי נשימה, נגיע אל שדה התעופה של

.Uzbekistan Airways של חברת HY 303 טשקנט ונמריא הביתה בטיסה ישירה

חבילת הטיול הפרטי מבית אותנטיקו באוזבקיסטן כוללת

העברות מ/אל שדה התעופה.



כרטיסים לטיסת פנים בין טשקנט לאורגנץ' (חיווה).

סה"כ 8 לילות כמפורט בהצעה ובכפוף לזמינות החדרים בפועל.

מדריך מקומי דובר 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.

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:

ארוחות בוקר המוגשות במלונות.

ארוחת ערב ומופע בבוכרה (בחבילת פרימיום בלבד).

ארוחת ערב במשפחה בסמרקנד כולל מופע טקסים משפחתיים הנהוגים באוזבקיסטן (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 – ת"א.

אגרות צילום באתרים.

ביטוח נסיעות אישי, בריאות ומטען.

כניסות מוקדמות ו/או מאוחרות לבתי המלון.

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 לאוזביקסטן

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
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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), Meros Silk

Paper Factory.

מפעל לאריגת-יד של שטיחי משי בסמרקנד

מפעל שטיחים מקומי השייך לשושלת אורגי שטיחים אשר נאלצה לברוח מביתם

באפגניסטן והקימה מחדש את מפעלה בחסותה של ממשלת אוזבקיסטן בסמרקנד.

אתר נופש הררי בהר צ'ימגן

ההר צ'ימגן (Chimgan), אחת הפסגות הגבוהות (3309 מ') בשלוחה המערבית של

רכס הרי טיין שאן. למרגלות ההר נבנה אתר סקי בחורף ואתר נופש הררי מאוד

פופולרי בקיץ. אל האתר עולים ברכבל וממנו נגלים נופים מרשימים של האזור כולו.

(CHARVAK) אגם צ'רבק

אגם צ'רבק (Charvak), אגם מלאכותי ציורי ואתר בילויים מפורסם.

קישור למפת המסלול:

https://goo.gl/M4SYRB

https://goo.gl/M4SYRB

