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IMPÉRIOS DA ROTA DA SEDA



As cidades encantadas do Uzbequistão – Kokand, Fergana, Tashkent, Samarkanda, Bukhara, Khiva – estão situadas na Rota da
Seda, a rota de comércio ancestral que ligava a China ao Mediterrâneo, famosa pelo produto proveniente da China – a seda –
muito desejado no mundo do ocidente. Durante séculos, este comércio de longa distância fez nascer cidades e impérios, em
pontos estratégicos ao longo dessa grande rota comercial, através da qual produtos, ideias e gentes se movimentaram. 

Por aqui passaram também conquistadores com os seus terríveis exércitos. Alexandre em direcção a oriente, destruindo ou
fundando cidades pelo seu caminho; mais tarde vieram Hunos, Turcomanos e Árabes, estes últimos introduzindo o novo credo
do Islão, ergueram mesquitas e madrassas, contribuindo para o enriquecimento cultural e científico da região. A passagem dos
exércitos de Genghis Khan, no início do século XIII, causa uma destruição generalizada, mas Timur e os seus descendentes
transformam o Uzbequistão no centro de um vasto império, reconstruindo e embelezando as suas cidades, fazendo do
Uzbequistão um vasto museu, cujos monumentos são hoje testemunhos impressionantes da passagem de povos e da construção
dos seus impérios; mas também um museu vivo, com os seus costumes ancestrais que se vivem nas ruas dos bairros antigos das
suas cidades.
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1º DIA - 22 ABRIL (SÁBADO) - LISBOA | ISTAMBUL 
Comparência no aeroporto de Lisboa para 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 – 23 ABRIL (DOMINGO) - ISTAMBUL | TASHKENT
Chegada a Tashkent e acolhimento pelo nosso representante local para transporte até ao Hotel Lotte Tashkent Palace 4**** ou
similar.Manhã livre. 
Pela tarde visita ao Museu de Artes Aplicadas, à Praça Teatral e à Praça da Independência. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 

3º DIA – 24 ABRIL (2ª FEIRA) – TASHKENT 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visitas ao complexo Jast Imom (séc. XIV) cuja praça é composta de mesquitas e madrassas
(antigas escolas corânicas). Visita à biblioteca para ver o “Corão de Usman” do séc. VII. Seguimos para as madrassas de
Kukaldosh y Abdulkasim (séc. XVI-XIX), passando pelo mercado principal de Chorsu, um dos maiores de Tashkent, onde
encontramos uma grande variedade dos melhores frutos secos, legumes e frutas, mas também roupa tradicional do povo Uzbek.
Continuação para visita ao parque das vítimas da repressão e ao monumento da coragem.
Jantar e alojamento no hotel. 
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4º DIA – 25 ABRIL (3ª FEIRA) – TASHKENT | FERGANA
Após o pequeno-almoço partida em voo doméstico para Fergana. Atravessaremos o Vale de Fergana, através da grande
passagem montanhosa de Kamchik. O grande vale é rodeado pelas montanhas Kuramin, Chatkal, Fergana e Alai com uma
paisagem de cortar a respiração. É também historicamente muito importante para a produção de seda que lhe deu o nome de
"vale dourado". 
Transfere até Margilan para visitar a fábrica de seda ¨Yodgorlik¨ onde será mostrado todo o processo de fabrico de tecidos de
seda e tapetes de seda. Visita ao mercado local em Margilan. 
De seguida, visita à cidade de Rishta. A cerâmica desta cidade distingue-se pela sua qualidade e pelas suas cores azuis.
Chegada a Kokand e visita ao Palácio Khudoyar Khan, ao complexo Dahman-Shakhon, Mausoléu de Modari - Khan e Mesquita
de Jami. Continuação para Fergana, cidade natal de Babur e centro administrativo da região. Jantar e alojamento no Hotel Asia
Fergana 4**** ou similar.

 
5º DIA – 26 ABRIL (4ª FEIRA) – FERGANA | TASHKENT | URGENCH | KHIVA
Pequeno-almoço no hotel. Transfere até Andijan para embarque em voo com destino a Tashkent. Conexão para o voo com
destino a Urgench. Chegada ao aeroporto e transfere até Khiva. Chegada e check in no hotel Khiva Orient Star, antiga madrassa
convertida em hotel. Durante a tarde visita a Ichan Kala (cidadela interior). Jantar e alojamento.

 
6º DIA – 27 ABRIL (5ª FEIRA) – KHIVA 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para a continuação das visitas a Ichan Kala (cidadela interior). Em 1990, Itcha-Kala foi
reconhecida pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade, por ser um importante exemplo da arquitetura
muçulmana da Ásia Central. 
A visita à cidade inclui: conjunto Kunya-Ark (séc. II a.C.), Tash Khavli (palácio das pedras) do séc. XVII, Kalta Minor do séc. XIX,
mesquita Djumá de 212 colunas de madeira dos séc. XI-XVIII, a Madrassa de Shergazi-khan, bem como o Mausoléu sagrado de
Pakhlovon-Makhmud, a madrassa de Alloquli khan, e o conjunto de Islam Khodja (sex XIX-XX). Jantar e alojamento em Khiva no
Hotel Orient Star ou similar.

7º DIA – 28 ABRIL (6ª FEIRA) – KHIVA | BUKHARA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de carácter pessoal. Almoço em Khiva. Transfere até Bukhara para
viagem de comboio, via deserto de Kizil-Kum (das areias vermelhas). Possibilidade de observar a belíssima paisagem do Vale do
Rio Amudaria. Chegada a Bukhara e alojamento no hotel Safiya Boutique ou similar. Jantar e alojamento. 
 

8º DIA – 29 ABRIL (SÁBADO) – BUKHARA 
Após o pequeno-almoço, saída para visitas dentro cidade de Bukhara, incluindo os mausoléus de Ismail Saminí (séc. IX-X) e de
Chasma-i-Ayub (séc. XII-XVI), a antiga cidadela Ark (séc. IV a.C.), a mesquita Bol-Khauz (séc. XVII) e o complexo arquitetónico
monumental de Poi Kalían (séc. XII-XVI, onde visitaremos a mesquita de Kalian (uma das mais majestosas da Ásia Central) e o
Minarete Kalian que representa a grandeza da arte islâmica. Tempo ainda para visitar a madrassa de Ulugbek, as Cúpulas 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
Liabi-Khaus. Jantar e alojamento.
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9º DIA – 30 ABRIL (DOMINGO) – BUKHARA 
Pequeno-almoço. Neste dia, visitaremos as curiosidades sagradas de Bukhara, também chamada a “terra de sete santos”. Nestas
visitas incluímos o mausoléu de Bakhouddin Naqshbandi (séc. XVI-XIX) um dos fundadores do sufismo, o Palácio de verão dos
últimos emires Sitorai Moji Josa (séc. XX), e a necrópole Chor-Bakr que são lugares onde o silêncio e a imensidão de espaço
transmitem uma infindável serenidade. Tarde livre. 
Tempo para passear pelas lojas locais, visitar o Hammam (séc. XVI) que pertenceu à família real de Bukhara: Bozori Kord
Hammam para os homens, e Kundjak Hammam para as mulheres. Jantar e alojamento.

   
10º DIA – 01 MAIO (2ª FEIRA) – BUKHARA |SHAKHRISABZ |SAMARKANDA
Após o pequeno-almoço saída com destino a Shakhrisabz, uma cidade mítica para todos os viajantes, onde Amir Temur nasceu.
Visitas a Ak-Sarai (Palácio Branco) (séc. XIV-XV), à Mesquita Kuk Gumbaz e conjunto Dorutt Tilovat (século XIV-15). Por fim,
visita ao Mausoléu Djakhongir construído para o filho mais amado de Tamerlan e também à Mesquita Khazrati Khizr (séc. XVI).
Continuação para Samarkanda. 
Jantar e alojamento no Hotel Grand Samarkand Superior 4**** ou similar.

 
11º DIA – 02 MAIO (3ª FEIRA) – SAMARKANDA
Após o pequeno-almoço, excursão pela cidade. Visita ao observatório de Ulugbek (séc. XV), ao museu da cidadela autêntica
Afrosiyob (séc. XIV a.C) e à necrópole Shohi Zinda (séc. XI-XVII). 
Pela tarde visita ao Mercado Siyob, à mesquita Bibi Khanum (séc. XIV-XV). 
Jantar e alojamento.

  
12º DIA – 03 MAIO (4ª FEIRA) – SAMARKANDA 
Após o pequeno-almoço, continuação das visitas em Samarkanda incluindo a visita ao mausoléu Gur Emir – lápide do Imperador
Amir Temur (séc. XIV-XV). Tempo livre na Praça Registan - o coração da Ásia Central durante os séc. XIV -XVII composta por 3
majestosas madrassas com as suas cúpulas de azul-turquesa (madrassa de Ulugbek, madrassa Sher-Dor e madrassa Tillaqori). 
Jantar e alojamento.

 
13º DIA – 04 MAIO (5ª FEIRA) – SAMARKANDA | ISTAMBUL | LISBOA
Check-out e transporte até ao aeroporto de Samarkanda para formalidades de embarque em voo da Turkish Airlines com
destino a Lisboa, via Istambul. 
Chegada e fim dos nossos serviços. 

FIM DA VIAGEM
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Em Quarto Duplo

Suplemento Quarto Individual

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

3.180  €

525 €

Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras durante
todo o circuito;

Passagem aérea em classe turística em voo regular da Turkish,
para percurso Lisboa / Istambul/ Tashkent/ Samarcanda /
Istambul / Lisboa, com direito ao transporte de 23 kgs de
bagagem;

11 noites de alojamento e pequeno-almoço;

Estadia em pensão completa;

Todos os percursos e excursões mencionados;

Entradas conforme itinerário;

Guia acompanhante local durante toda a viagem (em espanhol);

Show folclórico em Bukhara;

Comboio Tashkent–Fergana - Tashkent;

Voo doméstico Tashkent – Urgench;

Comboio Khiva – Bukhara;

Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor aprox.
325€ à data de 05/07/2022 (a reconfirmar e atualizar na altura
da emissão dos bilhetes);

Seguro Multiviagens Premium,

O PREÇO INCLUI

Bebidas as refeições;

Gratificações;

Opcionais, extras de carácter particular e tudo o que não estiver
mencionado como extras

O PREÇO NÃO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281
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Para informações e reservas contacte:

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as
disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou de
custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, tendo em
conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE

mailto:carina@novasfronteiras.pt

