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                        Uzbekistāna  
 

      

 
30.aprīlis – 7.maijs 

 

Uzbekistāna kā daļa no Senā Zīda ceļa sevī apvieno gan Islāma vēsturi, gan persiešu celtos tempļus, gan 

dažādas valsts klimata un ģeogrāfiskās zonas, gan lieliskus ēdienus. Ceļojuma laikā pabūsim četrās 

dažādās Uzbekistānas daļās – galvaspilsētā Taškentā, Tjanšana kalnos, senajā Buhārā un Samarkandā. 

Baudīsim uzbeku virtuvi un tā kā Uzbekistāna ir liela, ceļojumā izmantosim ātrvilcienus, lai ātri un ērti 

pārvietotos starp minētajām trim pilsētām. 
 
 

        
 

Ievērībai! 

 

 

- Ceļojuma laikā starp pilsētām pārbraucieni ar 

jaunajiem Uzbekistānas ātrvilcieniem 

 

- Vienas dienas izbrauciens uz kalniem 

 

- Ceļojums veidots bez gariem iekšējiem 

pārbraucieniem 

 

- Katrā pilsētā vietējie krievu valodā runājoši gidi 

 

 

 
 

1. DIENA, SESTDIENA, 30.04. RĪGA-STAMBULA-TAŠKENTA 

Ceļš uz Centrālāziju 

                                                                -/-/- 
10:20 tikšanas Rīgas lidostā, 12:25 lidojums Rīga – Stambula pēc tā Stambula - Taškenta, ap 00:55 ierašanās 
Uzbekistānā. Brauciens uz viesnīcu. 

Nakts viesnīcā Taškentā.  Dienā~ 40 km.    

 

2. DIENA, SVĒTDIENA, 01.05. TAŠKENTA 

Uzbekistānas galvaspilsēta 

  

                                               B/P/- 
Pēc brokastīm dosimies pilsētas apskatē - Khast Imam komplekss ir 
reliģisks centrs Taškentas vecpilsētā, ansamblī ietilpst majestātiskā mošeja 
un moderns islāma institūts. Kukeldash Madrasah – viena no lielākajām un 
izdzīvojušajām madrasām Vidusāzijā, kas atrodas Taškentas senākajā daļā. 
Šeit atrodas arī vecākais Čorsu tirgus, pa kuru pastaigājoties sajutīsim 

austrumu tirgus aromātus. Neatkarības laukums - valsts galvenais laukums 
ar Ministru kabineta un Senāta administratīvajiem birojiem ap to. Pusdienas 
Plova centrā, nogaršosim Taškentas plovu.  

Nakts viesnīcā Taškentā. Dienā~ 80 km. 
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 10:20 tikšanās Rīgas lidostā, 12:25  Rīga ___ 15:20  Stambula, Turkish airlines   2h 55min  

                                 18:40  Stambula ___ 00:55+1   Taškenta, Turkish airlines   4h 15 min 
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3. DIENA, PIRMDIENA, 02.05. TAŠKENTA-TJANŠANA KALNI-TAŠKENTA 

Diena kalnos 

 

                                          B/P/- 

Šodien ceļosim ārpus Taškenta un dosimies Kazahstānas un 
Kirgizstānas virzienā uz Tjanšanas kalniem. Kumbela kalnā 2250 m 
vjl. uzbrauksim ar pacēlāju. No kalna virsotnes redzēsim Ugamas-
Čatkalas nacionālā parka kalnu grēdu panorāmas. Brauciens uz 
Čimganas ieleju. Pusdienas vietējā kafejnīcā. Ierašanās Čimganā 1665 
m vjl. kur ar pacēlāju uzbrauksim kalnā. Charvak mākslīgās ūdens 

krātuves panorāmas skati. To ieskauj kalni un tā ir iecienīta vasaras 
brīvdienu vieta vietējiem uzbekiem. Atgriešanās Taškentā. 

Nakts viesnīcā Taškentā.  Dienā~ 140 km.    
 

 
 
 
 
 
 

4. DIENA,  OTRDIENA, 03.05. TAŠKENTA-BUHĀRA 

Ātrvilciens tuksnesī 

 

                                         B/P/- 

Šodien no rīta sēdīsimies ātrvilcienā un dosimies cauri Uzbekistānai 

aptuveni 580 km garā un ērtā ceļā. Vērosim apkārtējās ainavas un pēc 
nepilnām četrām stundām jau būsim senajā Buhārā. Pilsēta tiek 
dēvēta par muzeju zem skaidrām debesīm. Iekārtosimies viesnīcā 
vecpilsētā. Pastaiga kājām pa seno Buhāru. Pilsētas sirds ir viens no 
centrālajiem laukumiem, veidojies 16.-17.gs. Buhāras vizītkarte ir 
arhitektūras ansamblis, kas sastāv no Kaljanas katedrāles mošejas, Miri 

Arab medresas un Kaljanas minareta, kas ir augstākais Centrālāzijas 
reģionā un sniedzas 46 m augstumā. Chor Minor ir unikāla un viena no 
pārsteidzošākajām ēkām Buhārā ar četriem minaretiem. Vakarā iespēja 

pastaigāt pa pilsētu, iegādāties vietējos paklājus un citus vērtīgus 
vietējo darinājumus. 

Nakts viesnīcā Buhārā. Dienā ar vilcienu ~ 590 km.  

  

 

 

 
 

5. DIENA, TREŠDIENA, 04.05. BUHĀRA-SAMARKANDA 

                                                  Senais Zīda ceļš 

 

                                          B/P/- 

Pēc brokastīm turpināsim Buhāras apskati. Apskatīsim pilsētas 
cietoksni un mošeju. Izbrauksim nedaudz ārpus Buhāras uz svētāko 

vietu tuvējā apkārtnē - sūfiju un šeiha Naqshbandi memoriālo 
kompleksu. Sitorai Mokhi Khosa pils ir vairāk nekā vienas Buhāras 
emīru paaudzes vasaras rezidence, kas celta tā laika vietējo un Eiropas 
tradīciju apvienotā stilā. Pils zāles ir bagātīgi dekorētas ar paklājiem un 
gleznām. Pusdienas vietējā restorānā, pēc tām brauciens uz dzelzceļa 

staciju un brauciens nepilnu divu stundu garumā ar ātrvilcienu no 
Buhāras uz Samarkandu. Vakarā ierodamies vienā no Centrālāzijas 
ievērojamākajām pilsētām Samarkandā, brauciens uz viesnīcu.  
Nakts viesnīcā Samarkandā. Dienā~ 290 km.    
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6. DIENA, CETURTDIENA, 05.05. SAMARKANDA 

Persiešu celtie tempļi 

 

                                          B/P/- 
 

No rīta pēc brokastīm Samarkandas pilsētas iepazīšana. Ulugbekas 
observatorija, Svētā Daniela mauzolejs. Pusdienās baudīsim slaveno 
Samarkandas plovu. Varēsim salīdzināt plovu Taškentā un 

Samarkandā. Viena no ievērojamākajām vietām visā Centrālāzijā - 
Registānas laukums. Pirms atgriezties viesnīcā apmeklēsim Timurīdu 
dinastijas Gur Emir mauzoleju.  

Nakts viesnīcā Samarkandā. Dienā~ 70 km.    

 

 

 

 

 
 
 

7. DIENA, PIEKTDIENA, 06.05.  SAMARKANDA-TAŠKENTA 

No vēstures uz mūsdienīgo 
                                         

  B/P/- 
 

Turpināsim iepazīt Samarkandu. Apmeklēsim Afrosiab muzeju un Šahi Zindas 
kompleksu. Siab bazārs jeb tirgus. Ar rokām darināta zīda papīra ražošanas 
darbnīca Konigil ciemā. Pusdienas vietējā restorānā. Pēcpusdienā brauciens uz 
dzelzceļa staciju, sēžamies ātrvilcienā un braucam aptuveni divas stundas uz 
galvaspilsētu Taškentu.  Esam atgriezušies ceļojuma sākumpunktā.  

Nakts viesnīcā Taškentā. Dienā~ 220 km.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DIENA, SESTDIENA, 07.05.  TAŠKENTA-STAMBULA-RĪGA  

Ceļš mājup 
 

                                                                  -/-/- 

Naktī brauciens uz lidostu un 02:35 lidojums Taškenta - Stambula, pēc tā lidojums no Stambulas uz Rīgu, ap 11:30 
ierašanās Rīgā. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 02:35  Taškenta ___ 05:50  Stambula, Turkish airlines   4h 15 min 

 08:35  Stambula ___ 11:30  Rīga, Turkish airlines   2h 55 min 
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Cena 1396 eiro 

 
 

Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga –Stambula –Taškenta – Stambula– Rīga 
• + ārtvilciena biļetes 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā 

• + 6 brokastis un 6 pusdienas 
• + transports ceļojuma laikā 
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana 
• + Balta sudraba ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītājs latviešu valodā  
• + krievu valodā runājošs vietējais gids 
• + dzeramnauda vietējam gidam un šoferim 

•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  
• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav  

• iekļauti programmā 
•  

 

 
Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 290 eiro. 
 

Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 996 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (21.03.2022.). 

 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (21.03.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 
 

* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 
 


