
84 UZBEQUISTÃO POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

Cód. 08106S/08106SV

Uzbequistão: Samarcanda e

HOTÉIS 4*
Reg. PENSÃO COMPLETA 

(8 cafés da manhã, 6 almoços e 6 jantares)

Turcomenistão

Quirguistão

Cazajistão

Tajiquistão

UZBEQUISTÃO

●
●

●

Bukhara

Khiva

Excursão Opcional

Samarcanda

Mar de Aral

●Tashkent

Notas e Condições: 
- No Uzbequistão não existe possibilidade de contratar quartos 
triplos nem camas extras, por isso o alojamento deverá ser 
sempre em quarto duplo ou individual. 

- Este programa está sujeito a Condições especiais de contrata-
ção muito restritas, de acordo com as seguintes taxas:  

- Cancelamentos até 46 dias antes da saída, não há gastos. 
- Cancelamentos entre 45 e 31 dias antes da saída,  
50% do valor total da viagem. 

- Cancelamentos entre 30 e 20 dias antes da saída,  
70% do valor total da viagem.  

- Cancelamentos 19 ou menos dias antes da saída,  
100% do valor total da viagem.  

- Uzbequistão com seu tesouro monumental, não deixa de ser 
um país em vias de desenvolvimento com bastantes carências 
econômicas. Isso se reflete na infraestrutura, hotéis de baixa 
qualidade fora da capital, escassez de alimentos de proteína à 
base de carne e peixe. Adverte-se para evitar surpresas, e não 
se aceitará nenhuma reclamação sobre estes aspectos do país.  

- Os trajetos realizados no trem de alta velocidade “Afrosiab” 
podem ser mudados por outros médios de transporte em caso 
de atrasos importantes ou cancelamentos, o que pode ocasio-
nar também atrasos e perdida dos serviços contratados.  

- A moeda nacional é o “Som”, mais conhecido como “Sum”: 
1 USD = 8.325,29 Som uzbekos segundo o câmbio oficial. 
Recomendamos não realizar o câmbio de moeda a sua chega-
da no aeroporto pois na cidade se oferecem tipos e câmbio 
muito mais interessantes. Em alguns casos e nas áreas mais 
turísticas é possível o pagamento em euros/dólares.  

- No Uzbequistão é proibido sacar ou inserir moeda nacional do 
país assim como objetos e moedas antigas. Tudo o que perten-
ce à época soviética poderá ser requisitado e estar sujeito a 
possíveis multas.  

- No Uzbequistão está proibido à introdução, inclusive para pas-
sageiros em trânsito, de alguns medicamentos, por favor, soli-
cite-nos a lista de medicamentos proibidos ou sobre controle/ 
limitação estatal. 

Importante: No Uzbequistão se faz um controle de aduana rigo-
roso e os passageiros deverão declarar todo o dinheiro que intro-
duzem no país, joias, objetos de valor, material eletrônico, etc. 
através de um formulário. À saída do país, os passageiros deverão 
declarar tudo o que levam preenchendo outro formulário que será 
contrastado com o formulário preenchido no dia de chegada. 

Visto: Consulte com a Embaixada de seu país a possibilidade de 
realizar o visto à chegada ao aeroporto de Tashkent. (Possível 
para quase todas as nacionalidades americanas). Para poder rea-
lizar o visto na chegada, se precisa de uma carta pré visto que 
podemos preparar após o envio da fotocópia dos passaportes, 
mínimo 1 mês antes da saída.

Este Programa Inclui: 
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 
quartos standard com banheira e /ou ducha.  

- 8 cafés da manhã, 6 almoços e 6 jantares. 
- 3 Bilhetes de trem de alta velocidade AFROSIAB em classe 
turística/económica para os trajetos Tashkent/Bukhara/Samar-
canda/Tashkent (em casos excecionais e segundo a disponibili-
dade, estes trens poder ser substituídos por trens russos que 
são similares mas um pouco mais simples). 

- As visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
espanhola. 

- Traslados e assistência nos aeroportos e hotéis. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Bilhetes internacionais, gorjetas, gastos pessoais, maleteiros 
nos hotéis, visto, etc.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) - Categoria 4* 
- Tashkent: Miran Business Hotel / Grand Mir / Ramada / 

Wyndham  
- Bukhara: Zargaron Plaza / Asia Bukhara 4* / Devon Begi / 

Grand Emir Residence 
- Samarcanda: Hotel Dilimah / Hotel Grand Samarkand / 

Malika Diyora / Sultan Boutique

MESQUITA BOLOHAUZ - BUKHARA

MUSEU DE ARTES APLICADAS - TASHKENT

IncluÍdo trem AFROSIAB 
de Alta Velocidade espanhola

Dia 1º Tashkent 
• Sábado  
Chegada em Tashkent. Assistência 
no aeroporto e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

Dia 2º Tashkent 
• Domingo • Pensão completa. 
Começaremos com à parte antiga da 
cidade cujas origens se remontam ao 
século II a. C. para realizar uma visi-
ta a pé pelos monumentos mais 
característicos: o complexo arquite-
tônico Hasti Imam, a Madrasa 
Barak Khana, o Mausoléu Kaffal-
Shashi, e a biblioteca que contém o 
autêntico “Corão de Usman” do 
século VII, considerado o primeiro 
Corão manuscrito do mundo pela 
UNESCO. Visitaremos desde o exte-
rior a Madrasa Kukeldash e o bazar 
Chorsu. Pela tarde, realizaremos uma 
relaxada visita da capital do Uzbe-
quistão (parcialmente a pé) onde 
veremos o Museu de Artes Aplica-
das, a Praça da Independência e da 
Eternidade, Fontes da cidade e 

monumentos modernos, Praça de 
Amir Temur, Praça da Ópera e Balé 
e o Monumento do Terremoto. Alo-
jamento. 

Dia 3º Tashkent/Bukhara 
• Segunda-feira • Pensão completa  
Traslado a estação de trem de Tas-
hkent para pegar o trem de alta 
velocidade “Afrosiab” (TALGO) com 
destino Bukhara. Chegada a Bukha-
ra e traslado ao hotel. Pela tarde 
começaremos a visita da cidade com 
o Mausoléu de Ismail Samanid (fun-
dador do estado independente dos 
Samânidas), para seguirmos com 
uma visita a pé por esta legendária 
cidade do mundo árabe, durante a 
qual poderemos ver o Mausoléu e 
Manancial sagrado Chashmai Ayub 
(simbólico túmulo do Santo Job), a 
Mesquita Bolo-Hauz (com suas 
enormes colunas de madeira) e a 
cidadela Ark. Também visitaremos a 
Madrasa Chor Minor (quatro mina-
retes) e o complexo arquitetônico 
Lyabi Hauz, conjunto de duas 

madrasas e uma Khanaka, Se o clima 
o permitir, faremos uma pequena 
parada na esplanada do restaurante 
Lyabi Hauz à beira do reservatório de 
água. Alojamento. 

Dia 4º Bukhara 
• Terça-feira • Pensão completa  
Pela manhã realizaremos a visita a 
pé do Minaret de Kalyan e a Mes-
quita de Poi Kalyan, a Madrasa Miri 
Arab (visita externa), o bazar 
Coumpol, com suas 3 cúpulas: Toki 
Zargaron, Toki Telpak Furushon e 
Toki Sarafon (cúpula dos ourives, dos 
vendedores de chapéus e dos cam-
bistas respetivamente). Continuare-
mos com as Madrasas de Ulughbek 
e Abdullazizkan e a Mesquita 
Magoki Attory. Alojamento.  

Dia 5º Bukhara/Samarcanda 
• Quarta-feira • Pensão completa 
Pela manhã visitaremos o sepulcro 
da madre de Bahouddin Nakshban-
di (a 30km da cidade), o Mausoléu 
Chor Bakr (s. X), residência de verão 
do Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-
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  a “Rota da Seda”

COMPLEJO SHAKHI-ZINDA - SAMARCANDA

Base quarto duplo ............................................................................1.499 

Suplemento quarto individual........................................................... 455

Hossa (s. XIX). Almoço em uma casa 
local com mais de 100 anos de anti-
guidade, onde aprenderemos a ela-
borar o típico “Plov de Bukhara”. 
Traslado à estação para tomar o trem 
de alta velocidade “Afrosiab” 
(TALGO) até Samarcanda, conside-
rada uma das cidades mais antigas 
do mundo, foi a mais importante e 
lugar de parada na Rota da Seda que 
unia a China com a Europa. Chega-
da, traslado ao hotel e alojamento.  

Dia 6º Samarcanda 
• Quinta-feira • Pensão completa 

Neste dia visitaremos a pé a Praça 
de Registan: complexo de majesto-
sas madrasas e centro nervoso da 
cidade, onde iremos admirar os 
madrasas: Ulughbek (século XV), 
Tilla-Kori (século XVII) e Shir-Dor 
(Século XVII). Em seguida, iremos de 
ônibus para o Mausoléu de Guri 
Emir (séculos XIV e XV), um dos edi-
fícios que compõem o complexo 
funerário conhecido como "Tumba 
do Emir". Dentro estão os restos de 
Tamerlão, seus filhos e netos, incluin-
do o famoso astrônomo Ulughbek. 
Também faremos uma visita exterior 
ao Mausoléu Rukhabad no caminho 

de um restaurante local onde degus-
taremos o “Plov de Samarcanda”. 
Pela tarde, visita da Mesquita Bibi 
Khonum e o Bazar Siab, grande 
mercado de carne, fruta e verdura e 
todo tipo de souvenirs. Alojamento. 

Dia 7º Samarcanda/Tashkent 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 

Pela manhã continuação das visitas 
em Samarcanda: Observatório 
Ulughbek (s. XV), Museu da cidade 
antiga Afrosiyab, e o complexo 
arquitetônico Shakhi-Zinda (ss. IX-
XV). À tarde, traslado à estação de 
trem para tomar o trem de alta velo-
cidade “Afrosiab” (TALGO) com 
destino a Tashkent. Chegada e tras-
lado ao hotel.  Alojamento. 

Dia 8º Tashkent 
• Sábado • Café da manhã. 

Dia livre em Tashkent para percorrer a 
cidade por sua conta ou realizar as 
últimas compras ou contratar as visi-
tas opcionais de Khiva (voos incluí-
dos) ou da cidade de Tashkent. Aloja-
mento.  

Dia 9º Tashkent 
• Domingo • Café da manhã. 

Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Tashkent. Fim dos serviços. 

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Suplemento mínimo 2/3 pessoas............................................................................ 245 
Suplemento mínimo 4/5 pessoas ........................................................................... 135 

Por traslado extra em noites adicionais (por pessoa/trajeto, mínimo 2 pessoas) ....... 15 

Por noite adicional em Tashkent (por pessoa): 
- em quarto duplo ………………… 95 • - en quarto individual ………………… 150 

Visita de dia completo de Khiva: 
- base 2 pessoas ....… 520   - base 3/4 pessoas ....… 435   - base 6 pessoas ...… 390 

Visita de dia completo de Tashkent: 
- base 2 pessoas ...… 150   - base 3/4 pessoas ...… 115   - base 6 pessoas ...… 98 

Por voo Madri/Tashkent/Madri (sem taxas, aproximado)........................... Consultar 
Taxas de aeroporto ....................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 

Rogamos consultar preços a partir de 1 Novembro 2019.

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 1.499 USD

CHOR MINOR - BUKHARA


