OEZBEKISTAN
Grote rondreis in 13dagen (11nachten)
Even boeiende als unieke rondreis boeiend in de verrassende Republiek Oezbekistan, een land in Centraal‐Azië,
grenzend aan Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Afghanistan en Turkmenistan. Samarkand, het Rome van het Oosten
met haar verfijnde architectuur. De eindeloze steppes, al eeuwen lang het onherbergzame thuisland van het
nomadenvolk. Flaneren door Ichan‐Kala, de oude ommuurde binnenstad van de Oosterse stad Khiva. De verleidelijke
architectuur van de steden Khiva, Boechara en Samarkand is uniek in de wereld.
Dag 1: Vlucht van Brussel naar Tashkent
Dag 2: Tashkent
Aankomst op de luchthaven en transfer naar het hotel. Eerste kennismaking met de hoofdstad Tashkent. Avondmaal
in een lokaal restaurant en overnachting in Tashkent Palace****(of gelijkwaardig).
Dag 3: Vlucht van Tashkent naar Urgench en doorreis naar Khiva
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Urgench en transfer naar Khiva, meer dan duizend jaar oud. Avondmaal
in een lokaal restaurant en overnachting in hotel Asia Khiva (of gelijkwaardig).
Dag 4: Khiva – Ayaz Kala – Toprak Kala – Khiva
Uitstap naar de woestijn om de prachtige burchten van het oude Khorezm te ontdekken. Verder naar een
yourtekamp. Avondmaal en overnachting in het hotel in Khiva.
Dag 5: Khiva – Boechara
Lange rit door de grote Kyzyl Kum Woestijn, bevolkt door nomadische Kozakken, naar Boechara. Avondmaal en
overnachting in hotel Asia Boechara****(of gelijkwaardig).
Dag 6: Boechara
De stad Boechara werd in de 13de eeuw voor Christus gebouwd maar kende haar grootste bloei in de 8ste en 9de eeuw
en staat op de lijst van Unesco werelderfgoed.
Dag 7: Boechara
Ontdekking van Boechara en omgeving en kennismaking met het Zomerpaleis van Emir Sitorai‐Mokhi‐Khosa.
Folklorisch avondmaal met dans en zang.
Dag 8: Boechara – Yanguikazgan
Na het ontbijt vertrek naar Yanguikazgan. (210 km) Onderweg bezoek aan Guidjouvan met zijn keramiek atelier,
mondiaal bekend voor zijn objekten in faience. Verder naar Yanuikazgan . Aankomst in het kamp en intrek in de
yourten. Diner en concert van een Akyn (troubadour) rond het kampvuur.
Dag 9: Yanguikazgan – Samarkand
Ontbijt in het yourten kamp. Kamelentocht rond het meer Aydarkul. Vertrek naar Samarkand met een stop in
Nourata: bezoek aan de heilige bron en het fort van Alexander de Grote. Aankomst in Samarkand. Installatie in het
hotel, diner en overnachting.
Dag 10: Samarkand
Hele dag gewijd aan Samarkand, met zowat alle hoogtepunten. Avondmaal in een lokaal restaurant in de stad.
Overnachting in het hotel.
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Dag 11: Samarkand – Chakrizabs – Samarkand
Vertrek naar Chakrizabs de geboortestad van Tamerlan die hier het grote witte paleis heeft laten bouwen – Ak Sarai,
van wie de impressionante poorten een prachtige faience docor geven, dat zijn weerga niet kent. Terug naar
Samarkand. Avondmaal in een lokaal restaurant waar u chachliks kunt proeven en overnachting in het hotel.
Dag 12: Samarkand – Tashkent per TGV
Samarkand, één van de oudste steden van de wereld, met prachtige monumenten zal u met verstomming slaan. Met
de sneltrein “Afrosiyob” terug naar Tashkent. Afscheidsdiner in een lokaal restaurant. Overnachting in het hotel.
Dag 13: Terugvlucht naar Brussel
Uitgebreid programma op verzoek.
INBEGREPEN MAALTIJDEN
11 x ontbijt 11 x avondmaal

Programma in 13d/11n:
Heenvlucht naar Tashkent (2n), vlucht naar Khiva (2n), autocar naar Boechara (3n), autocar naar
Yanguikazgan (1n), autocar naar Samarkand (2n), trein naar Tashent , terugvlucht.

Onze sterke punten  Vluchten met Turkish Airlines vanuit Brussel  Begeleiding ter
plaatse door een Franstalige of Engelstalige lokale gids  Samarkand, het Rome van het
Oosten met haar verfijnde architectuur  De eindeloze steppes, al eeuwen lang het
onherbergzame thuisland van het nomadenvolk  Flaneren door Ichan-Kala, de oude
ommuurde binnenstad van de Oosterse stad Khiva  De verleidelijke archiectuur van de
steden Khiva, Boechara en Samarkand is uniek in de wereld  Verblijf in 4* hotels  Half
pension en uitstappen inbegrepen ! (zie programma)  Annulatieverzekering.
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