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SEGUINDO A ROTA DA SEDA



Neste circuito, a nossa proposta é a descoberta fascinante do Uzbequistão, país detentor de um dos mais belos patrimónios da
Asia…a riqueza de centenas de mesquitas de cores cintilantes e de cúpulas vidradas. Partimos ao encontro de cidades
Património da Humanidade, como a cidade fortificada de Khiva, ou a cidade Museu de Bukara. Terminamos em Samarcanda,
uma cidade marcada pela pelas paragens das caravanas da Rota da Seda.
Nesta viagem teremos a oportunidade de descobrir um país de rara beleza, tanto pelo património, como pelas suas gentes…
encantadoras.
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1º dia - 25 maio (2ªfeira) - LISBOA | ISTAMBUL
Comparência no aeroporto de Lisboa. Formalidades de embarque e partida em voo da Turkish Airlines com destino a Istambul.
Chegada a Istambul, mudança de avião e continuação da viagem em voo regular Turkish Airlines, com destino a Tashkent. Noite
a bordo.
 
 
2º dia – 26 maio (3ªfeira) - ISTAMBUL | TASHKENT
Chegada a Tashkent e acolhimento pelo nosso representante local para transporte ao Hotel Ramada City Palace 4**** ou similar.
Manhã livre. À TARDE visita panorâmica da cidade, incluindo o Museu de Artes Aplicadas, o complexo Jast Imom (sec XIV) cuja
praça é composta de mesquitas e madrassas que foram antigas escolas corânicas. Visita à biblioteca para ver o “Corão de
Usman” do séc. VII. Seguimos para as madrassas de Kukaldosh y Abdulkasim (sec XVI-XIX). Por fim visita ao mercado principal de
“Chorsu”, um dos maiores de Tashkent, ao estilo oriental, onde encontramos uma grande variedade dos melhores frutos secos,
legumes, e frutas, mas também roupa tradicional do povo Uzbek. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
 
3º dia – 27 maio (4ª feira) – TASHKENT / KHIVA
Pequeno almoço no hotel. Transfer ao aeroporto de Tashkent para embarque em voo para Urgench. Chegada a Khiva e
alojamento no hotel. Visitas a Ichan Kala – cidadela interior. Itcha-Kala foi nomeada pela UNESCO como Patriminio Mundial da
Humanidade, no ano de 1990, por constituir um importante exemplo bem conservado da arquitetura muçulmana da Asia
Central. A visita à cidade, inclui: Conjunto Kunya-Ark (sec II a.C.), Tash Khavli (palácio das pedras) do sec XVII, Kalta Minor do
sec  XIX, a mesquita Djumá de 212 colunas de madeira dos sec XI-XVIII, a Madrassa de Shergazi.khan, bem como o Mausoléu
sagrado de Pakhlovon-Makhmud, e a madrassa de Alloquli khan, e o conjunto de Islam Khodja (sex XIX-XX) 
 Jantar e alojamento em Khiva no Hotel Orient Star Khiva 4**** ou similar.
 
 
4º dia – 28 maio (5ª feira) – KHIVA / BUKHARA
Pequeno almoço. Transfer com destino a  Bukhara de comboio. Chegada a Bukhara e alojamento no hotel Liabi Khauz 4**** ou
similar. Tempo livre. Ao final da tarde visita ao centra da cidade velha, a acolhedora Praça da Liabi-Khauz onde o entardecer se
acompanha com descanso e uma taça de chá. Este é um local que jamais esquecerá. 
Jantar e alojamento em Bukhara.
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5º dia – 29 maio (6ª feira) – BUKHARA
 Saida para visitas dentro cidade de Bukhara, incluindo os mausoléus de Ismail Saminí (sec IX-X) e de Chasma-i-Ayub (sec XII-
XVI), a antiga cidadela Ark (sec Iv a.C.), a mesquita Bol-Khauz (sec XVII) e o complexo arquitetónico monumental de Poi Kalían
(sec XII-XVI, onde visitaremos na mesquita de Kalian (uma das mais majestosas da Asia Central) e o Minarete Kalian que
repreenta a grandeza da arte islâmica. Tempo ainda para visitar a madrassa de Ulugbek, as Cupulas de Taki-Tilpak-Furushan e de
Taki-Sarafán, a mesquita de Maghoki-attari e ainda o coração da zona velha da cidade, a Praça de Lyabi Khaus.
Jantar acompanhado de Espetáculo Folclórico que inclui danças e desfile para trajes regionais. Noite em Bukhara. 
 
 
6º dia – 30 maio (Sábado) – BUKHARA
Pequeno almoço. Neste dia, saída para fora da cidade, para visita as curiosidades sagradas de Bukhara, também chamada a terra
de sete Santos. Nestas visitas incluímos o mausoléu de Bakhouddin Naqshbandi (sec XVI-XIX) um dos fundadores do sufismo, o
Palácio de verão dos últimos emires “Sitorai Moji Josa (sec XX), e a necrópole Chor-Bakr que são lugares onde o silencio e a
imensidão de espaço transmitem uma infindável serenidade. Tarde livre. Tempo para passear pelas lojas locais, visitar o
Hammam (sec XVI) que pertenceu à família real de Bukhara: Bozori Kord Hammam para os homens, e Kundjak Hammam para as
mulheres. Jantar e alojamento.
 
 
7º dia – 31 maio (domingo) – BUKHARA | SAMARKANDA
Após o pequeno almoço saída com destino a Samarkanda, uma cidade mítica para todos os viajantes. Chegada e alojamento no
hotel Plantan Boutique Hotel 4**** ou similar. Almoço. Pela tarde visita do Mercado Siyob, a mesquita Bibi Khanum (sec XIV-XV)
e o mausoleu Gur Emir – lapide do imperador Amir Temur (sec XIV-XV). Jantar numa casa Uzbek acompanhado com música e
oferta de um doce de Samarkanda. Alojamento.
 
 
8º dia – 01 junho (2ªfeira) – SAMARKANDA
Após o pequeno almoço excursão pela cidade. Visita a praça de Registán – o coração da Asia Central durante os sec XIV -XVII
composta por 3 majestosas madrassas com as suas cúpulas de azul turquesa (madrassa de Ulugbek, madrassa Sher-Dor,e 
madrassa Tillaqori). Tempo para visita ao observatório de Ulugbek (sec XV), ao museu da cidadela autêntica Afrosiyob (sec XIV
a.C) e a necrópole Shohi Zinda (sec XI-XVII). Jantar e alojamento.
 
 
9º dia – 02 junho (3ªfeira) – SAMARKANDA
Após o pequeno almoço, continuação das visitas em Samarkanda incluindo a visita a fábrica de papel de seda e ao Mausoléu de
Imam al Bukhari. Tempo livre na Praça Registan. Jantar de despedida e alojamento no Hotel.
 
 
10º dia – 03 junho (4ª feira) –SAMARCANDA | LISBOA
Transporte ao aeroporto de Samarkanda para formalidades de embarque em voo Turkish Airlines com destino a Istambul.
Mudança de avião e continuação do percurso com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.



25 MAIO A 03 JUNHO 2020UZBEQUISTÃO

Em Quarto Duplo

Suplemento Quarto Individual

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

2 350  €

275 €

• Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras
durante todo o circuito;
 
• Passagem aérea em classe turística em voo regular da
Turkish Airlines, para percurso Lisboa / Istambul/ Tashkent/
Istambul / Lisboa, com direito ao transporte de 30 kgs de
bagagem;
 
•  Voos domésticos Tashkent/ Urgench e Urgench/Bukhara em
voo regular com direito ao transporte de 23 kgs de bagagem;
•  8 noites de alojamento e pequeno-almoço;
 
•  Pensão completa desde o almoço do 2º dia ao jantar do 9º
dia;
 
•  Todos os percursos mencionados;
 
•  Entradas conforme itinerário;
 
•  Guia acompanhante local durante toda a viagem;
 
•  Guias locais;
 
•  Show folclórico em Bukhara;
 
•  Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
 
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor aprox.
320€ à data de setembro 2018 (a reconfirmar e atualizar na
altura da emissão dos bilhetes);
 
•  Gratificações;
 
• Seguro Multiviagens VIP

O PREÇO INCLUI

•  Bebidas às refeições;
 
•  Opcionais, extras de carácter particular e tudo o que não
estiver mencionado como incluído.

O PREÇO NÃO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS

Fátima Mendes
T: 210 536 596
Email: fatima@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
 
RNAVT 7281
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Para informações e reservas contacte:


