
64 Mapamundi para dois: Circuito

Escocia

Mapamundi para DOIS:4

7

A partir de 1.070 $

7 Dias
Visitando: Samarkanda / Bukhara / Khiva / Tashkent

“Uzbekistán: A Rota de Samarkanda”

• Traslados Aeroporto-Hotel- Aeroporto.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares 
• Voo interno Urgench - Taskhent.
• Transporte em ônibus com ar acondicionado.
• Regime de Pensão completa conforme indi-

cado no itinerário.  
• Serviço de guia acompanhante idioma es-

panhol.
• Entradas e as visitas mencionadas no itine1 

Garrafa de água por pessoa dia durante o 
circuito.  

• Mapa de Uzbekistán.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

• Visitas ou excursão não mencionadas no 
itinerário  

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguro, nenhuns extras nos hotéis etc

Não incluiNO

Dia 1º(QUA): Samarkanda
Chegada no aeroporto de Samarkanda e tras-
lado ao hotel. Café da manhã e iniciamos nossas 
visita pela cidade: o mausoléu de Gur Emir, um 
complexo arquitetônico com sua cúpula de cor 
azul celeste, uma das mais belas da Ásia Cen-
tral, seguimos ao Mausoléu do grande impera-
dor Tamerlano,  seus filhos e seu neto o famoso 
astrônomo Ulugbek; A Praça Registan (“lugar 
de arenoso”): complexo de majestosas Enqua-
drada por duas magníficas madrasas (escolas 
corânicas), e o centro nervoso da cidade, onde 
estão três madrassas importantes: Ulugbek, Ti-
llya Kori e Sherr. Almoço. Continuação das visitas 
no complexo Shakhi-Zinda (S. IX-XV), conjunto 
de monumentos funerários cujo nome significa 
“Túmulo dos reis vivos”, onde as mulheres das 
famílias reais que estiveram no poder estão ente-
rradas. É um dos edifícios mais antigos da cidade 
é o mais importante lugar de peregrinação. Fi-
nalmente visitaremos o Observatório de Ulugbek 
(século XV), um dos monumentos mais curiosos 
da cidade. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 2º(Qui): Samarkanda / Bukhara
Café da manhã.  Manhã livre. Possibilidade de 
fazer uma excursão opcional (P +) para conti-
nuarmos conhecendo a interessante cidade de 
Samarcanda. Almoço logo seguida seguiremos 
para Bukhara. Chegada e jantar. Traslado para o 
hotel e acomodação.

Dia 3º(Sex): Bukhara
Café da manhã. Iniciaremos o dia com a visita 
do Mausoléu dos Samânida do (S. IX-X) Aqui 
está enterrado Ismail Samano, o Emir que de-
pois de renunciou ao zoroastrismo converteu-se 
ao Islã e fez Bukhara se tornar um dos grandes 
centros religiosos e culturais. O Mausoléu de 
Chasmi Ayub do século XIV. O complexo de 
Lyabi Hauz: conjunto de duas madrassas uma 
Khanaka construído em torno da maior lagoa 
da cidade (Hauz significa piscina ou lagoa, local 
de recreação e recolhimento social), Madrassa 
Kukeldash, Mesquita Magoki Attory do século 

XII e a de Abdulazizkhan. Seguimos ao minarete 
Kalon, erguido em 1127 que representa a histó-
ria de Bukhara dos séculos XI-XII, A mesquita 
Poi Kalon, uma das maiores da Ásia Central, do 
s. XII e a Madrassa Miri Arab.  Terminaremos a 
visita aos três Mercados:  complexo de cúpulas 
do S. XVI, conhecido como a Primeira, Segunda 
e Terceira Cúpulas que se unem transformando 
em umas grandes galerias para oficinas de co-
mércio e artesanato. Almoço em uma casa local 
com a preparação de um prato típico e festivo 
Plov (inclui uma cerveja local). Na parte da tarde 
vamos visitar a cidade de Ark (s. IV a.d.c), e con-
hecer a estrutura mais antiga da cidade que foi a 
residência dos emires de Bukhara, ocupada até 
o ano 1920 quando foi bombardeado pelo exér-
cito russo. E, finalmente, a mesquita Bolo-Hauz 
do início do século XX. Jantar e traslado ao hotel. 
Acomodação. Possibilidade de fazer um jantar 
opcional com danças tradicional (P +).

Dia 4º(Sab): Bukhara / Khiva
Café da manhã e saída pela estrada em direção 
Khiva atravessando o deserto árido Kizil Kum, 
que significa “areias vermelhas” é uns dos mais 
extenso do mundo. A maior parte da superfí-
cie com dunas de areia, também existe Oasis 
e assentamento agrícolas. Durante o percurso 
podemos parar para admirar uma extraordinária 
panorâmica do vale. Uma caixa com alimentos 
“Box Lunch” será sérvio entregue no caminho. 
Chegada a Khiva, acomodação no hotel. Jantar 
e retorno acomodação no hotel.

Dia 5º(Dom): Khiva
Café da manhã o. Começamos as visitas com o 
complexo arquitetônico Ichan-Kala (séculos XLL 
para o XlX, a cidade velha, onde parece que vol-
tamos ao passado), Minarete de Kalta Minor, que 
foi interrompido com a morte em 1855 do incen-
tivador Mohamed Amin Khan (Teria sido o mais 
alto do mundo para os muçulmano), Madrasa 
Mohamed Amin Khan, o impressionante Castelo 
Kunya Ark (a antiga cidade do governante que 
tinha una em cada cidade) e Madrassa Moha-

med Rahim Khan  (uma imagem que repetida 
em  nossa viagem uzbeque: um pórtico sump-
tuoso uzbeko: um suntuoso pórtico de azulejos 
compondo por um camafeu azulado). Almoço. E 
continuando as   visitas, com o Minarete e Ma-
drasa Islom Khodja, a Mesquita Juma (s. X) que 
surpreende com sua sala de 200colunas de ma-
deira, o completo arquitetônico Tash Khovli, um 
palácio de 150 habitações 9 pátios, o Mausoléu 
Pahlavan Mahmud e a Madrasa e Caravanserai 
Allakuli Khan. Jantar e retorno. Acomodação no 
hotel.

Dia 6º(Seg): Khiva / Urgench / Tashkent
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Ur-
gench para voar até Tashkent. Chegada e co-
meçaremos este dia de visitas na parte  antiga 
da cidade: Complexo arquitetônico Hasti Imam 
(o centro religioso mais importante de Tashkent 
e donde supõem estar guardado Alcorão mais 
antigo do mundo), Madrasa Barak Kan, Madrassa 
Kafal Shohi e o Museu de “Alcorão de Usman” 
do s. VII. Almoço. Possibilidade de fazer uma ex-
cursão opcional (P+) para seguir conhecendo a 
cidade de Tashkent. Jantar, retorno ao hotel e 
acomodação.

Dia 7º(Ter): Tashkent
Café da manhã. Em horário apropriado traslado 
ao aeroporto para voo de retorno. Fim dos nos-
sos serviços.

Samarkanda

12

Abril 3

Maio 15, 22

Junho 5, 12

2019

Saídas 2019
A SAMAKANDA: QUARTA FEIRA

• Horário previsto de chegada a Samarkanda 
05h00 am. aproximadamente. Para outros 
horários consultem possível suplemento de 
traslado e noites adicional.

• Os almoço e Jantares poderão ser realizados 
em hotéis ou restaurantes indistintamente. 
Check-in a entrada nos hotéis para utilização 
dos apartamentos é realizada a partir das 
14h00 pm. 

Notas Importantes

Pacote Plus

EXTRAS
• Cidade de Samarkanda. Visita a Mesquita 

Bibi-Khanum (este é nome da esposa prefe-
rida de Tamerlán) o famoso bazar Siab com 
abundância de aromas, cores e sabores que 
podemos experimentar, o Museu da cidade 
antiga Afrosiab. A Tumba do profeta Daniel 
do Antigo Testamento. 

• Jantar com espetáculo em Buhkara. Desfrute 
de um jantar local típico, enquanto é apresen-
tado música e danças tradicionais.

• Tashkent: Visita da parte moderna de Tas-
hkent.

• O preço especial do PACOTE PLUS de excur-
sões será válido somente se reservar quando 
contratar a viagem. No destino só pode ser 
reservado separadamente e estará sujeito à 
disponibilidade, ver Nota importante na pá-
gina 6 “visitas e excursões”.

70 $ INCLUI 1 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. M2904

3* Supl. Individual 4* Supl. Individual

Temporada única 1.070 270 1.230 310

$

UZBEKISTAN

Samarkanda1

Khiva 2

Bukhara 2
Taskent1

Cidade Hotéis 3* Hotéis 4*

Samarkanda Diyora, Orient, Registon
Grand Samarkand, 
Registan Plaza

Bukhara Rangrez
Asia, Omar Khayan, 
Grand Emir

Khiva Orient Star, Malika Asia, Bek

Taskhent Uzbekistan, Shodlik Grand Mir, Ramada

Hotéis previstos ou similares

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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