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Uzbekistānas “ Zelta trīsstūris” 

 27.04. – 04.05.2020, 8 dienas, cena  1500 EUR  

Lielais Zīda ceļš, zelta kupoli, minareti, pērlītēm izšūtas tibiteikas, pasakainās flīžu mozaikas, 
austrumnieciskais dzīves stils, tirgus un tirgošnās, kokvilna, šašliks un plovs.. tā ir Uzbekistāna. 
Ceļojuma laikā iepazīsim Lielā Zīda ceļa skaistākās pilsētas – Hivu, Samarkandu (dēvētu par Seno 
Austrumu pērli), iepazīsim divus tūkstošus gadu seno Buhāru, kur dzīvojis dzejnieks Omārs Haijams un 
filozofs Avicenna. Dosimies skaistā un interesantā pārbraucienā pa bijušo karavānu ceļu cauri 
Hizilkuma tuksnesim, un vērosim rāmo Amurdarjas plūdumu. 

 1.diena. Uz Taškentu.   

 Lidojums Rīga – Taškenta 

 Transfērs uz viesnīcu 

 Iekārtošanās viesnīcā Taškentā 

 2.diena. Taškenta - Hiva   

 Taškentas apskates ekskursija vietējā gida vadībā, tās laikā apskatīsim Neatkarības laukumu, 
“Amira Timura”skvēru, brodveju (pilsētas Arbatu), kur strādā vietējie mākslinieki un suvenīru tirgotāji, 
kroņprinča Romanova rezidenci, Kukeldaša un Barakhana medreses, Kafalpu Šašī mauzoleju, 
Hastas Imama mošeju. 

 Vīna degustācija Hovreko vārdā nosauktajā vīna rūpnīcā. 

 Vakariņas  

 Transfērs uz lidostu. Lidojums Taškenta – Ugrenča. 

 Transfērs uz Hivu. 

 Nakts viesnīcā Hivā.  

 3.diena. Hiva  

 Hivas apskates ekskursija vietējā gida vadībā. Pilsētas centrs ir lieliski saglabājies no saviem “ziedu 
laikiem” un, klīstot pa mazajām ieliņām starp unikālām vēsturiskām celtnēm sajutīsim seno zīda 
tirgotāju auru.  

 Pusdienas laikā piedalīsimies meistarklasē, kur mācīsimies gatavot vietējo maizīti (лепешку).  

 Hivā atrodas ar mozaīkām gleznotas pilis, neskaitāmas medreses, minareti un mošejas. Apskatīsim 
lielāko vidusslaiku medresi Muhammad Amin Khan medresi, Kunya Ark, Kalta Minor torni... Tash 
Hovli pili. 

 Vakariņas – vietējā nacionālo uzbeku ēdienu restorānā. 

 Nakts viesnīcā Hivā 

 4.diena. Hiva - Buhāra  

 Dosimies cauri leģendārajam sarkanajam tuksnesim Kizil Kumam, cauri senatnē saukusies par 
“Tūkstots un simts pilsētu valsti”. Ja paveiksies, redzēsim eksotiskus tuksneša skatus ar klejojošiem 
kamieļiem un redzēsim vienu no skaistākajām upēm pasaulē – Amudarju. 

 Vēlā pēcpusdienā ierodamies Buhārā. 
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 Vakariņas, kuru laikā varēsim vērot nacionālo deju priekšnesumus.  

 Nakts viesnīcā Buhārā. 

 5.diena. Buhāra 

 Buhāra ir viena no svarīgākajām Zīda ceļa pilsētām, un tās vēsture ir vismaz 2000 gadus sena. Tā 
ir pilsēta-muzejs, ar vismaz 140 arhitektūras pieminekļiem. Vēsturiskais centrs, ar neskaitāmām 
mošejām un medresēm, ir iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Vietējā gida pavadībā 
iepazīsim kādu daļu no senā mantojuma. 

 Vakarā katram būs iespēja iemācīties pagatavot īstu uzbeku plovu. 

 Vakariņas. Nakts viesnīcā Buhārā. 

 6.diena. Buhāra - Samarkanda  

 Dodamies uz Samarkandu. Paceļam apskatāmies un iepazīstamies ar Gidzduvanas keramiķiem. 

 Pēcpusdienā ierodamies Samarkandas pilsētā, kas savos vairāk kā 2750 ilgajos pastāvēšanas 
gados piedzīvojusi visdažādākos liktens līkločus. 8.gadsimtā arābi to pievērsa islāmam. Līdz par 
1220.gadam tā bija plaukstoša citadele, kamēr Čingishana karaļpūļi to tikpat kā noslaucīja no zemes 
virsas. Taču Samarkandai tomēr nebija lemts pazust – pēc 150 gadiem Timurs to padarīja par savas 
impērijas galvaspilsētu. 

 Brīvais laiks pilsētas iepazīšanai. 

 Vakariņas. Nakts viesnīcā Samarkandā. 

7.diena. Samarkanda – Taškenta 

 Samarkandas apskates ekskursijas laikā vietējais gids iepazīstinās un parādīs mums visus 
svarīgākos apskates objektus. Viesosimies arī papīra fabrikā “Konigil”, kur varēsim vērot, kā top 
sultāna papīrs.  

 Vakarā transfērs uz staciju. Ceļš uz Taškentu ar ātrvilcienu. 

 Nakts viesnīcā Taškentā. 

8.diena. Taškenta - Rīga  

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Taškenta - Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Taškenta – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg) 

 Lidojums Taškenta – Ugreniča (Hiva) (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg) 

 Ātrvilciena biļete Samarkanda - Taškenta 

 Dzīvošana3-4* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros 

 Transporta pakalpojumi visa ceļojuma laikā 

 Vakariņas pēc programmas 

 Ekskursijas pēc programmas 

 Ieejas maksas programmā minētajos apskates objektos 

 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
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 Meistarklases 

 Vīna degustācija 

 Folkloras priekšnesums Buhārā 

 Vietējo gidu pakalpojumi 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personiskie tēriņi  

 Dzērieni pie vakariņām 

 Dzeramnauda šoferim un gidiem 

 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā. 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
250 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 10 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Latvijas nepilsoņiem ieceļošanai Uzbekistānā ir jānoformē vīza. Papildus informāciju par ieceļošanas 
nosacījumiem var saņemt Uzbekistānas vēstniecībā Latvijā https://uzbekistan.lv/lv/ 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēneši pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 
 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 500 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 15.01.2020. 

 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 15.03.2020. 

 


