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UZBEKISTAN 
 

 
 
 

VIATGE EN GRUP – 8 DIES 
 

 

 
 
 

 Per què proposem Uzbekistan? 
 
Tots els elements que l'imaginari col·lectiu adjudica a la Ruta de la Seda són presents a l'Uzbekistan; cúpules, 
mausoleus de tova, escoles alcoràniques, altius minarets i mesquites recobertes de rajoles vidriades de tons verds 
i blaus, conserven l'empremta d'un passat gloriós i són l'eix principal de qualsevol viatge per Uzbekistan. Durant 
l'Edat d'Or de l'islam part dels territoris que actualment coneixem com Uzbekistan, van estar poblats per 
pensadors, filòsofs, científics, poetes, artistes, comerciants i artesans que van crear una cultura única que va tenir 
un important impacte en el desenvolupament de la ciència europea en els segles posteriors. Després de la 
independència de la Unió Soviètica en 1991, Uzbekistan va ser governat amb mà de ferro per Karimov fins al 
moment de la seva mort en 2016. Actualment s'han millorat els drets civils, el seu programa polític facilita la 
convivència dels diferents grups ètnics i s'han reorganitzat les relacions polítiques amb els seus veïns. El país es 
troba en un moment òptim per al desenvolupament econòmic, amb gran quantitat de recursos energètics i 
minerals claus per a la geopolítica regional que donarien continuïtat al "Gran Joc" i servirien per dur a terme la 
Nova Ruta de la Seda (pla estratègic de Xina per al seu manteniment econòmic i geopolític). 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Tashkent  Hotel 

2 Tashkent  E,D Hotel 

3 Tashkent  Urgench  Khiva E,D Hotel 

      4 Khiva  Bukhara E,D Hotel 

5 Bukhara E,D Hotel 

6 Bukhara  Samarkanda E,D Hotel 

7 Samarkanda  Tashkent E,D Hotel 

8 Tashkent  Barcelona o Madrid E  

 

EXTENSIÓ A LA VALL DE FERGANA 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

8 Tashkent  Kokand  Rishtan  Fergana E,D Hotel 

9 Fergana  Margilan  Tashkent E,D Hotel 

10 Tashkent  Barcelona o Madrid E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  TASHKENT 

Sortida en vol cap a Tashkent. Nit en ruta. 
Nota: L’hotel està disponible a partir de les 14.00. Els que arribin aquest dia tenen un suplement de trasllat. Consultar. 
 
Dia 2 |  TASHKENT  

Arribada de matinada i trasllat a l’hotel (es disposa de l’habitació des de l’arribada) Navruz Hotel, Qushbegi Plaza,  Krokus 
Plaza, Micheline, Bek Tashkent, Daniel Hill, Leader. Esmorzar a l’hotel i visita de la ciutat. Es recorrerà la part antiga; 
complex arquitectònic Khasti Imom que inclou la Madrassa Barak Khan del segle XVI, la Madrassa Kafal Shohi, la 
Biblioteca que alberga el “Coran d’Usman”, original del segle VII.  
També es visita el mercat oriental Chorsu i el museu de les Arts Aplicades. Dinar en un restaurant local. A continuació es 
visita la part moderna de la ciutat: la Plaça de la Independència i l’Eternitat, on es rtroba el monument de la 
Independència, el memorial de la II Guerra Mundial i l’Arc Ezhulik. També la plaça de l’Opera i del Ballet, la plaça d’Amir 
Temur. Finalitzades les visites retorn a l’hotel. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XaCiGPsnv0MVa7_tkLXOM4X0jHc&ll=41.430406665972114%2C64.79076315000009&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XaCiGPsnv0MVa7_tkLXOM4X0jHc&ll=41.430406665972114%2C64.79076315000009&z=7
http://navruzhotel.uz/
https://www.qushbegiplaza.uz/
https://krokusplaza.uz/
https://krokusplaza.uz/
https://bizpages.org/business--Uzbekistan--Samarkand--12882
http://danielhill.uz/
https://leaderhotel.uz/
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Dia 3 |  TASHKENT  URGENCH  KHIVA (30 km ±40 minuts) 

Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’aeroport per volar a Urgench. Arribada i trasllat a Khiva. Allotjament a l’Hotel Malika, Bek, 
Orient Star Khiva (antiga madrassa), Islomkhodja, Lokomotiv, Erkin Palace, Musa Tura. 
Visita del complex arquitectònic Ichan-Kala (la ciutat interior de l'antic assentament, segles XII-XIX); el minaret Kalta 
Minor, l’antiga fortalesa Kunya Ark del segle XVII i la madrassa de Mohammed Rahim Khan (s. XIX). A continuació, 
visitarem el minaret i madrassa Islam Khodja, la Mesquita Juma (s.X) i el complex arquitectònic Tash Hovli (i l’harem del s. 
XIX), el mausoleu Pahlavan Mahmud (segles XIV-XVIII) i la madrassa i Caravanserai Allikuli Khan. Dinar en un restaurant 
local. Allotjament a l’hotel. 
 
Dia 4 |  KHIVA  BUKHARA  

Esmorzar i trasllat a Bukhara. Dinar tipus pícnic en ruta. Arribada i allotjament a l’hotel Asia Bukhara, Orient Star Bukhara, 
Devon Begi, Sofiya, Toki Zargaron, Rangrez, Omar Khayam, As salam, Fatima Ibragim, Modarihon, Royal Bukhara, Sharq 
Plaza. 
 
Dia 5 |  BUKHARA 

Esmorzar i visita de la ciutat que conté alguns dels més impressionants monuments que Àsia central pot oferir. Es visita el 
Brollador Sagrat Chasmai Ayub (s. XlV), la Mesquita Bolo-Hauz (principis del s. XX), el Mausoleu dels samànides, construït 
amb una tècnica que segueix principis proporcionals i on està enterrat l'Emir Ismail Samani qui va fer de Bukhara un dels 
grans centres religiosos i culturals. També visitarem la Ciutadella Ark (s. IV), l'estructura més antiga de la ciutat que va ser 
residència dels emirs de Bukhara, ocupada des del s.V fins a l'any 1920 quan va ser bombardejada per l'exèrcit rus. Dinar 
en un restaurant local i visita del Complex Lyabi Hauz: conjunt de dos madrasses construïdes al voltant del major estany 
de la ciutat, lloc de trobada social. També visitarem la madrassa Kukeldash, la mesquita Magoki Attory, s.Xll, les 
madrasses Ulugbek i Abdulazizkhan (s. XVll), el minaret Kalyan, la Mesquita Poi Kalyan (s. Xll), una de les més grans d'Àsia 
Central, la madrassa Miri Arab i el complex dels Tres mercats (s. XVl), recintes voltats comercials i d'artesania, també 
conegut com la Primera, Segona i Tercera Cúpules. 

Dia 6 |  BUKHARA  SAMARKANDA (290 km ±5 hores) 

Esmorzar i sortida per carretera a Samarkanda. Arribada, acomodació a l’hotel i dinar en un restaurant local. Per la tarda 
es visita de la ciutat amb la plaça de Registán, les madrasses Ulughbek siglo XV), Shir-Dor (segle XVII) i Tilla-Kori (segle 
XVII), i el mausoleu Gur Emir o “la tomba del governador” on Tamerlan va ser enterrat el 1405. També es visitarà la 
Mesquita Bibi-Khonum i el Bazar Siab. Allotjament a Hotel Asia Samarkand, Registan Plaza, Grand Samarkand, Alexander, 
Malika Diyora, Bek Samarkand, Orient Star Samarkand..   
 
Dia 7 |  SAMARKAND  TASHKENT  

Esmorzar i visita del complex arquitectònic Shakhi-Zinda, el museu de la ciutat antiga Afrosiyab i l'observatori de 
Ulughbek, net de Tamerlan (segle XV), considerat el millor del món en el seu moment. La part inferior del sextant de 63 
metres d'altura en total va ser descobert l'any 1908. Dinar en un restaurant local i trasllat a l'estació de trens per agafar 
el tren d'alta velocitat Afrosiab cap a Tashkent. Arribada a Tashkent i trasllat a l'hotel Navruz Hotel, Qushbegi Plaza,  
Krokus Plaza, Micheline, Bek Tashkent o Daniel Hill, Leader 
Nota: En cas de no poder confirmar el tren d’alta velocitat, el trajecte es faria en tren Sharq o per carretera. 
 
Dia 8 |  TASHKENT  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i a l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per prendre el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis.   
 
EXTENSIÓ A LA VALL DE FERGANA 

Dia 8 |  TASHKENT  KOKAND  RISHTAN  FERGANA (105 km ±2 hores) 

Esmorzar i trasllat a l'estació sobre les 07.00 per agafar el tren cap a Kokand. Arribada sobre les 12.20 i dinar en un 
restaurant local. Visita de la població amb el palau de Khudayar Khan, la "Tomba dels Reis; mausoleus de Dahma-i-
Shakhon i Modari Khan. També visitarem la madrassa de Narboutabek i la mesquita Djoumi. Finalitzades les visites, 
sortida per carretera a Fergana.  
En ruta es visitarà Rishtan famosa per la seva ceràmica. Arribada a Fergana i trasllat a l'hotel. Allotjament al Grand 
Fergana Hotel. 
 
Dia 9 |  FERGANA  MARGILAN  TASHKENT (30 km ±45 minuts) 

Esmorzar i trasllat a Margilan per visitar una factoria de seda i observar el procés total de transformació de la seda. 
També es visita la madrassa de Said Ahmad Hadia. Dinar en un restaurant local. A la tarda, tornada a Tashkent. Arribada i 
trasllat a l’allotjament al Navruz Hotel, Qushbegi Plaza,  Krokus Plaza, Micheline, Bek Tashkent o Daniel Hill, Leader 
 
Dia 10 |  TASHKENT  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i a l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per prendre el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis.   
 

http://www.malika-khiva.com/index.htm
https://bizpages.org/business--Uzbekistan--Samarkand--12882
https://globalconnect.uz/uzbekistan/hotels/khiva/orient-star
https://www.a-hotel.com/es/uzbekistan/27655-khiva/3609933-1-islam-khodja/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g424965-d19033809-Reviews-Hotel_Khiva_Lokomotiv-Khiva_Xorazm_Province.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g424965-d17754942-Reviews-Hotel_Erkin_Palace-Khiva_Xorazm_Province.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g424965-d17622193-Reviews-Muso_To_Ra-Khiva_Xorazm_Province.html
http://asiahotels.uz/en/asia-bukhara.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303936-d18189714-Reviews-Orient_Star_Varaxsha-Bukhara_Bukhara_Province.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303936-d3596799-Reviews-Devon_Begi_Heritage_Hotel-Bukhara_Bukhara_Province.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303936-d2151158-Reviews-Zargaron_Hotel-Bukhara_Bukhara_Province.html
http://hotelrangrez.com/
http://hotelomarkhayam.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303936-d4355981-Reviews-As_Salam-Bukhara_Bukhara_Province.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303936-d2452357-Reviews-Fatima_Ibragim_Hotel-Bukhara_Bukhara_Province.html
https://modarixon.uz/en/main/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303936-d21126682-Reviews-Royal_Bukhara_Hotel-Bukhara_Bukhara_Province.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303936-d12130837-Reviews-Sharq_Plaza-Bukhara_Bukhara_Province.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303936-d12130837-Reviews-Sharq_Plaza-Bukhara_Bukhara_Province.html
http://asiahotels.uz/en/Asia-Samarkand.html
http://www.registan-plaza.com/#!/page_home
http://www.grand-samarkand.com/en/
http://www.alexanderhotel.uz/
https://hotel-diyora.com/en/
https://bizpages.org/business--Uzbekistan--Samarkand--12882
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g298068-d503105-Reviews-Orient_Star_Samarkand_Hotel-Samarkand_Samarqand_Province.html
http://navruzhotel.uz/
https://www.qushbegiplaza.uz/
https://krokusplaza.uz/
https://bizpages.org/business--Uzbekistan--Samarkand--12882
http://danielhill.uz/
https://leaderhotel.uz/
https://grandferganahotel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://grandferganahotel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://navruzhotel.uz/
https://www.qushbegiplaza.uz/
https://krokusplaza.uz/
https://bizpages.org/business--Uzbekistan--Samarkand--12882
http://danielhill.uz/
https://leaderhotel.uz/
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 PREU PER PERSONA 2021 
 
SERVEIS DE TERRA:  
Mínim 2 persones:    999€ 
Suplement habitació individual:   205€ 
Descompte 30€ en les sortides de juny, juliol i novembre 
 
Extensió a la Vall de Fergana 
Mínim 2 persones:    250€ 
Suplemento habitació individual:   55€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del 
carburant), de les taxes i els impostos, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al maig 2021. En cap cas, es 
revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis diferents als 
cotitzats, ja sigui per falta de disponibilitat o per decisió del client, comportarà una variació en el preu. 
 
 SORTIDES 2021 
 
Juny 1, 8, 15, 22 i 29 
Juliol 6, 13, 20 i 27 
Agost 3, 10, 17, 24 i 31 
Setembre 7, 14, 21 i 28 
Octubre 5, 12, 19 i 26 
Novembre 2, 9, 16 i 23 
 
Grup mínim 2 persones, màxim 25. 
 
 MÍNIM DE PERSONES 
 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia 
te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Allotjament 7 nits en hotels de categoria turista amb esmorzar. 

• Sis dinars en restaurants locals. 

• Serveis de transport amb aire condicionat segon el programa: 
1-2 pax – A/C Sedan coach   
3-7 pax – A/C Miniván  
8-13 pax – A/C mini bus  

• Guia local de parla castellana durant les visites i excursions.  

• Entrades als monuments, museus i llocs històrics. 

• Vol interior Tashkent-Urgench, taxes incloses. 

• Bitllet de tren d’alta velocitat Samarcanda - Tashkent en classe turista.  

• Bitllet de tren Khiva-Bukhara en classe turista. 

• Taxes turístiques als hotels.  

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€   
  Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 
 
Extensió a la Vall de Fergana:  

• Bitllet de tren Tashkent - Kokand en classe turista. 

• Allotjament 2 nits en hotels de categoria turista amb esmorzar. 

• 2  dinars en restaurants locals. 

• Recorregut en cotxe o mini bus amb aire condicionat i xofer 

• Guia de parla castellana durant les visites i excursions. 

• Entrades als monuments, museus i llocs històrics.  

• Taxes turístiques als hotels. 
 
 
 
 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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NO INCLOU   

• Bitllet d’avió d’anada i tornada: (Tarifa en base a la companyia TURKISH en classe T). Sortides 
Barcelona/Madrid: 720€ (taxes incloses calculades al maig/21). L’opció d’altra companyia o tipus de tarifa 
comporta una variació del preu. 

• Permisos de càmeres de fotografia i vídeo als museus o llocs històrics. 

• Sopars i begudes durant els menjars. 

• Propines i extres personals. 

• Qualsevol altre servei no especificat. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos. Consultar suplements i detalls cobertures aquí. Queden excloses les activitats 
fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
No és necessari visat, passaport en vigor amb una vigència mínima de 3 mesos. 

VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Ruta amb sortides garantides amb un mínim de 2 persones, segons calendari de sortides. El recorregut terrestre 
s'efectua en cotxe o mini bus amb aire condicionat. Les visites es fan amb guia de parla castellana i s’han inclòs els dinar 
en restaurants locals. Les visites de les ciutats tenen una durada aproximada de 6 hores si són visites de dia sencer i de 3 
hores si són de migdia. Els hotels previstos són de categoria turista, estan nets, amb bany a les habitacions, aire 
condicionat i alguns amb piscina.  
Segons les normes oficials de contractació, les agències prestatàries dels serveis a Uzbekistan es reserven el dret de 
canviar l'ordre dels itineraris, visites i excursions, així com els hotels i mitjans de transport a utilitzar sense previ avís, i no 
fan cap reemborsament pels serveis contractats i no utilitzats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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DIVISES i TRÀMITS 
La moneda local és el Som uzbek (UZS), consultar canvi a: XE converter.    
A l'entrada al país s'ha de fer una declaració de divises (per duplicat) de la qual s’és portador, així com declarar les 
màquines de fotos i vídeos. En passar el control de passaports, un dels impresos se’l queda la policia, l'altre, degudament 
segellat, s’ha de guardar fins a la sortida del país, que ens serà reclamat, per la qual cosa convé no perdre.  
A la sortida del país, hem de tornar a omplir els impresos de declaració de divises i càmeres de fotos i vídeos i presentar 
juntament amb la declaració que ens van lliurar i van segellar a l'entrada. La quantitat de divises a la sortida del país ha de 
ser inferior a la declarada a l'arribada. Les quantitats no justificades seran confiscades, i en funció de la quantitat, pot ser 
considerat delicte.  
Als hotels, el registre de passaports és obligatori. En efectuar la sortida, ens lliuraran un justificant d'allotjament, que ens 
serà reclamat a la sortida del país, pel que és convenient conservar fins a la sortida.  

 
CLIMA 
El clima d’Uzbekistan és continental amb una gran quantitat de dies assolellats. La temperatura mensual mitjana a 
l’hivern és de +10° a -8°. Els estius són calorosos i secs amb temperatures mitjanes al juliol de +35°  a +45°. La primavera i 
la tardor són els millors moments de l'any per visitar el país. La tardor és l'estació en què les fruites i llegums es troben 
en abundància en els nombrosos basars. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS D’UZBEKISTAN   
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Uzbekistan 
que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=UZS
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/uzbekistan-03BI/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

