UZBEQUISTÃO, NO CAMINHO DA
ROTA DA SEDA
DETALHES DA VIAGEM
• Tipo: Cultural
• Dificuldade: 3/5
• Conforto: 3/5
• Datas: 01 Ago, 2020 – 10 Ago, 2020
• Duração: 10 dias / 09 noites
• Preço: 1.180€ / pessoa
• Limite de Inscrições: 4 - 10 pessoas
• Idade: + 16 anos

DESTAQUES
Visita ao Museu de Nukus um dos maiores legados artísticos da história que Igor
Savitsky salvou da destruição!
Perde-te pelas ruas de Bucara, o Pilar do Islão, um marco da arquitectura islâmica,
incrivelmente preservada!
Fotografa um dos minaretes mais bonitos do mundo em Khiva, tão azul quanto o céu!
Deslumbra-te com Samarcanda, a cidade mais importante e mágica da antiga Rota da
Seda!

A EXPERIÊNCIA
As grandes travessias terrestres, aéreas ou oceânicas sempre exerceram um fascínio
genuíno nos viajantes. Travessias como as levadas a cabo por vários exploradores ao
longo dos séculos foram cimentando a notoriedade de diversas rotas. A Rota da Seda é
sem dúvida uma delas. Na realidade não existe uma única Rota da Seda, mas sim um
conjunto de diversos itinerários que se interligavam pelo sul da Ásia e que serviam de
plataforma comercial entre o oriente e o ocidente. Nesta viagem, vais poder percorrer
cidades que ficaram marcadas por diversas outras rotas, como a dos escravos e a das
especiarias!
De Tashkent a Khiva, passando por Bucara e claro, Samarcanda, no caminho das grandes
rotas terrestres!

ITINERÁRIO
Dia 1 | Origem – Tashkent
O dia será reservado à viagem para o Uzbequistão. Como não existem voos directos para
Tashkent, terás com certeza de fazer uma ou duas escalas, entre a Europa e a Ásia. Se
chegares neste próprio dia, resta-te o check-in e o descanso merecido!
Não existe qualquer actividade neste dia.
Estadia: Hotel

Dia 2 | Tashkent
Começamos bem cedo pelo complexo Khast Imam, centro religioso da república, onde
poderemos ver o Corão mais antigo do mundo, a mesquita Hazroti Imam ou o mausoléu
de Abu Bakr Kaffal Shoshi. Voltados ao centro, almoçamos e se ainda houver tempo e
pernas, podemos visitar o Museu de Timur.
Ao fim da tarde juntamo-nos aos locais e vagueamos pela parte central da cidade, pelos
seus jardins e tiramos fotografias em frente à estátua da maior figura do país: Timur!
Estadia: Hotel

Dia 3 | Tashkent - Samarcanda

Bem de manhã e depois do pequeno-almoço, partimos para sul em direcção a
Samarcanda, considerada a pérola da Ásia Central. Inspiração de dezenas de escritores,
músicos e artistas é sem dúvida a mais importante das cidades na Rota da Seda!
Depois de chegar e de fazer o chekin no hotel, vamos repartir as visitas pelos dois dias
que temos nesta cidade. Começamos com uma visita ao complexo de astronomia
Ulugbeck e ao mausoléu do 1º presidente da República: Karimov. Não poderemos
esquecer, no regresso, o complexo de túmulos reais Shakhi Zinda, um dos locais mais
impressionantes da cidade. Ao fim da tarde, caminhamos até à famosa Praça do Registão
(sendo que entraremos no complexo somente no dia seguinte) onde as fachadas
iluminadas nos dão uma ideia da grandeza com que os viajantes se deparariam à
chegada à cidade.
Ao fim do dia, passeamos pelos jardins em volta da Praça do Registão, comemos um
gelado na famosa gelataria da cidade e deliciamo-nos com petiscos locais!
Estadia: Hotel

Dia 4 | Samarcanda - Shakhrisabz
Bem pela manhã visitamos Shakhrisabz, 90 quilómetros a sul de Samarcanda, cidade que
viu nascer Timur e que além de vários monumentos e mesquitas, alberga o local onde o
Timur foi enterrado antes de ser levado para Samarcanda.
Regressados a Samarcanda, entramos no complexo da Praça do Registão onde podemos
observar as madraças de Sher Dor, Tílla Kori e Ulugbeck e logo a seguir o mausoléu Gur
Emir. Surgem também, em volta deste complexo, uma série de espaços religiosos
possíveis de ser visitados e que ficarão à vontade de cada um.
O resto do dia é livre. Marcaremos uma hora para nos juntarmos para jantar.
Estadia: Hotel

Dia 5 | Samarcanda - Bucara
Depois do pequeno-almoço, partimos para oeste, para Bucara, de comboio ou táxi, onde
chegaremos antes do almoço.
Bucara é uma das mais sagradas para o Islão a mais sagrada da Ásia Central. A visita levanos à Cidadela Ark, um impressionante forte inclinado, casa dos Emirs de Bukhara há
mais de mil anos. Visitaremos o único edifício sobrevivente da Praça do Registão, a
mesquita de Bolo Khauz, também conhecida como a Mesquita dos 40 pilares, a
Mesquita Poi Kalyan com o seu imponente minarete, a Madrasa de Ulugbek, a Mesquita
Maghoki Attari (com fachadas do século XII e renovadas no século XVI), e o complexo
Lyabi Khauz, rodeado de 3 importantes Madrassas: Kukeldash, Khanaka e Nodir

Divanbegi, sem deixar para trás o peculiar Chor Minor!
Pelo meio, a gastronomia local, gelados, sumos e o ritmo do centro histórico!
Estadia: Hotel

Dia 6 | Bucara - Khiva
Caso a linha de comboio rápido ainda não esteja pronta, partiremos de táxi para uma
das cidades que te vai marcar para sempre: Khiva!
É possivelmente uma das cidades mais bonitas do mundo e o facto de tudo estar
concentrado entre muralhas vai fazer com que te sintas "em casa"!
Chegaremos ao fim da tarde, já que a viagem demora quase 7 horas e por isso
aproveitamos e depois de colocarmos as bagagens no hotel, escolhemos um lugar para
vermos o pôr-do-sol! O jantar espera-nos!
Neste dia não há qualquer actividade. Vamos apenas vaguear pela cidade entre
muralhas e ver centenas de anos de história concentrados à nossa frente!
Estadia: Hotel

Dia 7 e 8 | Khiva
Estes dois dias estão reservados à cidade de Khiva. Se no primeiro dia teremos um guia
que nos acompanhará e nos explicará os principais monumentos da cidade protegida
pela UNESCO, no segundo o dia será livre e poderás gozar a cidade à tua vontade.
Visitaremos o Kunya Ark, um forte e residência de um Khan de Khiva e o Palácio ToshHovli, conhecido como a Casa de Pedra. Visitaremos também mesquitas, madrassas e
minaretes, num autêntico museu a céu aberto que te vai impressionar!
Ao fim da noite, acabamos numa qualquer esplanada para jantar e conversar sobre este
país que, temos a certeza, te está a impressionar!
Estadia: Hotel

Dia 9 | Khiva – Nukus - Tashkent
Depois do pequeno-almoço partimos para Nukus, onde visitamos o Museu de Arte da
cidade, um legado artístico com mais de 80 000 obras que o artista russo Igor Savitsky
salvou da destruição às mãos do União Soviética. Capital da República do
Caracalpaquistão, uma zona autónoma dentro país, Savitsky (pintor, historiador e

arqueólogo) fez desta cidade – longe da anterior capital do império – um marco histórico
para o mundo inteiro.
Por volta da hora do jantar, regressamos a Tashkent.
Estadia: Hotel

Dia 10 | Tashkent - Origem
Conforme a hora do teu voo, um transfer levar-te-á ao aeroporto, de onde regressarás.
Obrigado!

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
•
•
•
•
•
•
•

9 noites de alojamento
Todos os pequenos almoços
Todas as entradas e actividades descritas no programa
Acompanhamento do líder Landescape
Guias locais em Bucara, Samarcanda e Khiva (em inglês)
Voo interno Nukus – Tashkent
Todos os transportes dentro do período da experiência (excepto de cariz pessoal)

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?
•
•
•
•
•

Voos internacionais (a partir de 650€)
Todas as actividades não incluídas no programa
Alimentação não especificada
Despesas pessoais
Seguro pessoal (obrigatório) – Recomendamos IATI Seguros

www.landescape.pt

