
UZBEKISTĀNA – Austrumu  pērle 
18.05.-27.05.2023 

Uzbekistāna – tasir lielais Zīda ceļš, austrumnieciskais dzīves stils, kupoli un minareti segti ar zilām un zaļām 

senlaiku flīzēm,vietējie kolorītie tirgi, kur gaisā virmo smaržu buķetei, plovs,kurš pats kūst mutē, unikālās un skaistā 

pilsētas Buhāra, Samarkanda un senā Hiva... Un daudz kas cits! Bet lai par to varetu pārliecināties – ir laiks doties ceļā! 

 

18.05.2023  Tikšanās Rīgas lidostā plkst. 17.30. Reģistrēšanās reisam uz Urgenču. 

Lidojums Rīga – Stambula 20:05 – 23:00 

   Stambula - Taškenta 01:30 – 07:10 

 

 

19.05.2023  URGENČA - HIVA 

 

Ierašanās  Urgenčā,  robežas šķērsošana. Transfērs uz Hivu. Pilsētas apskates ekskursija vietējā gida vadībā. Ekskursijas 

laikā iespējams būs  iepazīt Ičan Kala kompleksu, Kuņa-Ark cietoksni Pavlana- Kari medresu, Islam Hodža minaretu, 

Mazari Šarifa medrese, Pahlavana mauzolejs, Taš Hauli laukums...... Vakariņas vietējā restorānā.Nakts viesnīcā. 

20.05.2023  HIVA - BUHĀRA 

 

Brokastis viesnīcā. Dienas pārbrauciens no Hivas uz Buhāru ar autobusu. Dosimies cauri leģendārajam sarkanajam 

tuksnesim Kizil Kumam, kas kādreiz bija pazīstams kā  Zīda ceļš, cauri Horezmai, kura senatnē saukusies par ,,Tūkstots 

un simts pilsētu valsti”. Redzēsim eksotiskus tuksneša skatus ar klejojošiem kamieļiem, jurtām.. un redzēsim vienu no 

skaistākajām upēm pasaulē – Amudarju. Ierašanās Buhārā, izvietošanās viesnīcā.  Vakariņas vietējā restorānā.   

 

21.05.2023  BUHĀRA 

 



Brokastis viesnīcā. Iepazīšanās ar vienu Uzbekistānas skaistākajām pilsētām - vecpilsētas ielas, kuras iekļautas pasaules 

kultūrvēsturiskajā UNESCO sarakstā -  Kaljana minarets, Miri – Arab un Ulugbeka medreses, Ark cietoksnis, Bolo- 

Hauza minarets, Samanidova mauzolejs. Vakariņas vietējā restorānā.   

 

 

22.05.2023  BUHĀRA  

 

Brokastis viesnīcā. Ekskursijas turpinājums pilsētā – Ark cietoksnis, Bolohauza mošeja, Samanidova mauzolejs.... 

Brīvais laiks pilsētā. Vakariņas vietējā restorānā. Pievakarē atgriešanās viesnīcā.  

 

23.05.2023   BUHĀRA - SAMARKANDA 

Brokastis. Dodamies uz Samarkandu ar autobusu. Pa ceļam apstāsimies un iepazīsimies ar Gidzduvanas keramiķiem. 

Pēcpusdienā ierodamies Samarkandā. Vakariņas. Nakts viesnīcā. Vakariņas. Nakts viesnīcā. 

 

24.05.2023   SAMARKANDA  

 

Brokastis. Iepazīšanās ar Samarkandu – Šahi – Zinda mauzolejs – viens no skaistākajiem mauzolejiem pasaulē, 

galvenais Samarkandas simbols – Registāna laukums...... Vīna degustācija Hovrenko vārdā nosauktajā vīna rūpnīcā.  

Vietējā tirgus apmeklējums – viena nokolorītākajām vietām Samarkandā. Vakariņas vietējā restorānā. Nakšņošana 

viesnīcā.  

 

 

25.05.2023  SAMARKANDA - TAŠKENTA  

Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Taškentu. 

Ierašanās Taškentā un ekskursija pilsētā, apmeklējot Kaffala Šaši mauzoleju, Barakhanu, Hast Imama.. Ar  autobusu 

ekskursija pa jauno Taškentu. Iekārtošanās viesnīcā un variņas  vietējā restorānā.   



 

26.05.2023 TAŠKENTA  

Brokastis viesnīcā. Došanās uz kalniem un Čarvakskas ūdenskrātuvi. Šī būs neaizmirstama ekskursija ar iespaidīgām 

kalnu ainavām - viena no Taškentas iedzīvotāju mīļākajām atpūtas vietām. Atgriešanās Taškentā. Brīvais laiks un 

vakariņas vietējā restorānā.  

 

27.05.2023 LIDOJUMS TAŠKENTA – STAMBULA – RĪGA 

Pusnaktī 00:00 transfērs uz lidostu. Reģistrēšanās reisam. 

Lidojums Taškenta – Stambula  02:45 – 05:55 

    Stambula – Rīga 08:40 – 11:35 

Programmas cena: 1695,- EUR 
 

Cenā iekļauts: 
 

• Lidojums Rīga – Stambula - Taškenta – Stambula - Rīga (nododamā bagāža 30 kg, rokas bagāža – 8kg); 

• Izvietošanās divvietīgos numuros:  

- Тaškenta - Rakat Plaza 4* vai līdzīgā; 

- Samarkanda - Malika PRIME 4* vai līdzīgā; 

- Buhāra - Lyabi House 3* vai līdzīgā; 

- Hiva - LOKOMOTIV 3* vai līdzīgā  

• Brokastis viesnīcās; 

• Vakariņas vietējos restorānos; 

• Komfortabls autobus ekskursijas laikā;  

• Sagaidīšana lidostā; 

• Vietējais gids krievu valodā; 

• Ekskursijas Taškentā, Hivā, Buhārā un Samarkandā; 

• Ieejas biļetes programmā minētajos objektos; 

• Vīna degustācija Samarkandā; 

• Kulinārā meirstaklase Hivā; 

• Kulinārā meistarklase Buhārā; 

• Grupas vadītājs no Latvijas 

• Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana 

 

PAPILDU IZMAKSAS: 
• Pusdienas no 10USD 

• Piemaksa par vienvietīga nakšņošana – 380 EUR; 

• Dzeramnaudas  gidam un šoferiem 

 

 

 

 

 

 


