
UZBEKISTĀNA 
AUSTRUMU MOTĪVI 

AVIOBIĻETES UN VISAS EKSKURSIJAS IR IEKĻAUTAS CENĀ! 

20.09. – 27.09.2019 
7 dienas / 6 naktis 

Taškenta – Buhāra – Šahrisabza – Samarkanda – Taškenta 

  
 

Tūres programma  

 
1. DIENA: PK (20.09.)  

23:50 IZLIDOŠANA NO RĪGAS (tiešais reiss). 

 
2. DIENA: SE (21.09.) TAŠKENTA 

06:50 IERAŠANĀS TAŠKENTĀ.  

Tikšanās ar gidu lidostā. Transfērs uz viesnīcu. 

Agrā iebraukšana. Atpūtas laiks.  

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija Taškentā – Uzbekistānas galvaspilsētā, 

megapolise ar vairāk kā 2,5 milj. iedzīvotāju. 

Burvīgā pilsēta – attēlo mūsdienu eleganci, kura ir 

raksturīga daudzām pasaules galvaspilsētām, bet 

tajā pašā laikā Taškenta ir austrumu pilsēta, kurai 

piemīt savs neatkārtojams kolorīts.  

Objektu apskate: Hast Imam komplekss, 

Kukeļdaš medrese, Lietišķās mākslas muzejs, 

Neatkarības laukums, Amira Timura laukums un 

citi. 

Pusdienas restorānā “Binket”.  

Vakariņas viesu namā “Mastava” un plācenīšu 

(nacionālās maizes) pagatavošanas 

meistarklase.  

Nakts Taškentā. 

 
3. DIENA: SV (22.09.) TAŠKENTA – BUHĀRA 

Brokastis. 

Pārbrauciens ar vilcienu uz Buhāru. 

Izmitināšana viesnīcā. 

Ekskursija Buhāras Svētajā pilsētā – tieši tā 

uzbeki sauc šo pilsētu, kur atrodas ļoti liels 

mošeju daudzums, kā arī daudzu islāma svēto 

kapu vietas. 

Objektu apskate: Samanīdu mauzolejs, Bolo 

Haus mošeja, Ark citadele – pilsēta pilsētas iekšā, 

Poi-Kaļan ansamblis – Svētās Buhāras reliģiozā 

sirds, Koš-Medrese ansamblis, Ļabi-hauz 

ansamblis un citi. 

Brīvajā laikā patstāvīga apmeklēšana: 

- tirgus rindas (15.-16. gs.), neaizmirstamo 

suvenīru iegāde; 

- īstās austrumu zaļās tējas degustācija ar 

Uzbekistānas kārumiem čajhonā; 

-  senā Buhāras pirts Hammam Bozori Kord (15. 

gs.).  

Fotogrāfija nacionālos tērpos. 

Pusdienas restorānā “Staraja Buhāra”. 

Vakariņas restorānā “Minzifa”. 

Nakts Buhārā. 

 
4. DIENA: PR (23.09.) BUHĀRA 

Brokastis viesnīcā. 

Ekskursija aiz pilsētas robežām, šeihu mauzoleju 

un valdnieku piļu apmeklēšana (svētceļojums uz 

svētajām vietām). 

Objektu apskate: Bahauddina Nakšbanda 

mauzolejs, Čor-Bakr mauzolejs un Sitorai Mohi-

hosa vasaras rezidence.  

Brīvais laiks, lai nopirktu suvenīrus un austrumu 

garšvielas. 

Pusdienas restorānā “Adras”. 

Nacionālā nama apmeklēšana. Vakariņas ar 

plova un mantu pagatavošanas meistarklasi.  

Nakts viesnīcā. 

 
5. DIENA: OT (24.09.) BUHĀRA – ŠAHRISABZA 

– SAMARKANDA  

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens un Šahrisabzu (autotransports – 270 

km), uz vienu no skaistākām un kolorītām 

Uzbekistānas pilsētām, kura tūristu acu priekšā 

izskatās kā milzīgs zaļš dārzs. 

Objektu apskate: Aksaraj pilsdrupas, Dorut-

Saodat komplekss, Kok Gumbaz mošeja un citi. 

Pusdienas viesu namā “Olišer un Ozoda”. 

Pārbrauciens uz Samarkandu (autotransports – 90 

km). 



Izmitināšana viesnīcā. 

Vakariņas restorānā “Samarkanda”. 

Nakts Samarkandā.  

 
6. DIENA: TR (25.09.) SAMARKANDA 

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija brīnumainajā Samarkandā. Savas 

gadsimtu vēstures laikā šī leģendārā pilsēta, kura 

atrodas uz Zīda ceļa, pārdzīvojusi daudzas 

kāpumu un kritumu pārmaiņas. Katru reizi pilsēta 

atjaunojās no jauna un kļuvusi vēl krāšņākā… 

Objektu apskate: Registan laukums ar trīs 

medrese, Gur-Emir mauzolejs, Timurīdu 

nekropole, Bibi-Hanim mošeja un citi. 

Pusdienas restorānā “Platan”.  

Vietējā vīna degustācija Hovrenko vīna darītavā.  

Vakariņas viesu namā “Zarifa”.  

Nakts viesnīcā. 
 

7. DIENA: CT (26.09.) SAMARKANDA – 

TAŠKENTA 

Brokastis viesnīcā. 

Rīta tirgus Siab apmeklēšana. 

Pusdienas restorānā “Novij Arbat”. 

Ulugbeka observatorijas un citu objektu apskate. 

Vakarā pārbrauciens ar vilcienu uz Taškentu.  

Vakariņas restorānā “Piligrim”.  

Nakts Taškentā. 

 
8. DIENA: PK (27.09.) TAŠKENTA – RĪGA 

Brokastis viesnīcā.  

12:00 – izbraukšana no viesnīcas. 

Pusdienas restorānā “Sim-Sim”.  

Brīvais laiks Čorsu tirgus apmeklēšanai. 

16:30 – transfērs uz lidostu.  

18:20 IZLIDOŠANA NO TAŠKENTAS (tiešais 

reiss). 

21:50 IERAŠANĀS RĪGĀ. 

 

PROGRAMMAS CENA: 850 EUR* 
(uz 1 cilvēku divvietīgā numurā)

 

CENĀ IEKĻAUTS:  

- starptautiskās aviobiļetes uz tiešo reisu maršrutā: Rīga – 

Taškenta – Rīga; 

- nododama bagāža – 20 kg / cilv.; 

- rokas bagāža – 8 kg / cilv.; 

- 2-vietīga izmitināšana tūrisma klases viesnīcās (visā 

maršrutā): 

• Taškenta – 2 naktis;  

• Buhāra – 2 naktis; 

• Samarkanda – 2 nakts.  

- brokastis viesnīcās; 

- minerālūdens 1 l uz cilvēku dienā; 

- vietējo vīnu degustācija Hovrenko vīna darītavā 

Samarkandā; 

- ekskursijas pilsētās: Taškenta, Buhāra, Šahrisabza un 

Samarkanda; 

- krievvalodīgs pavadošais gids; 

- autovadītāja pakalpojumi un autotransports (ar 

kondicionieri) maršrutā: Buhāra – Šahrisabza – Samarkanda; 

- sagaidīšana un pavadīšana stacijās un lidostās; 

- fotogrāfija nacionālos tērpos. 

Dāvanā: 

• plācenīšu pagatavošanas meistarklase Taškentā; 

• plova un mantu pagatavošanas meistarklase 

Buhārā. 

PAPILDUS: 

- ekonomiskās klases biļetes uz vilcienu maršrutā: Taškenta 

– Buhāra un Samarkanda – Taškenta – 35 EUR;  

- pusdienas – 55 EUR; 

- vakariņas – 60 EUR; 

- ieejas biļetes tūrisma objektos – 40 EUR; 

- vienvietīga izmitināšana – 175 EUR; 

- vīza Latvijas nepilsoņiem – 100 EUR; 

- med. apdrošināšana – no 9 EUR; 

- tējas naudas autovadītājiem un gidiem; 

- personīgie izdevumi. 

 

 

* Cena ir aktuāla minimālai grupai no 10 cilvēkiem. 

Uzņemošā kompānija patur tiesības mainīt organizēto ekskursiju kārtību, aizstāt viesnīcas un restorānus/kafejnīcas ar citām – 

līdzīgas kategorijas. 

 


