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UZBEKISTAN
Ciutats de la Ruta de la Seda i muntanyes de Nurata
Viatjar a Uzbekistan és rememorar algunes de les pàgines més interessants dels
llibres d'història. Aquí es trobaven les principals etapes de l'antiga Ruta de la Seda; també
aquí Tamerlán es va proclamar hereu de Gengis Khan i, ja en la nostra era, aquesta
república va viure l'enfonsament de la Unió Soviètica. En aquest viatge seguirem la ruta
clàssica monumental, amb una incursió a la localitat de Sentiab entre les muntanyes de
Nurata i el desert de Kyzylkum, lluny de l'enrenou de les ciutats.
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Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Itinerari
Vol Ciutat d'origen / Tashkent
Tashkent. Visites
Vol a Urgench - Khiva
Khiva - Bukhara
Bukhara
Bukhara - Poble de Sentiab
Sentiab (caminada) - Samarcanda
Samarcanda
Samarcanda - Tren a Tashkent
Tashkent
Vol Tashkent / Ciutat d'origen

Àpats

Allotjament

E
E
E
E
E/D/S
E/D
E
E
E
E

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Cases locals
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Àpats | E: Esmorzar | D: Dinar | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Maig:
Agost:

16
12

Juny:
Setembre:

20
5

Juliol:
Octubre:

4, 18, 29
3, 31

Grup mínim per garantir la sortida:
sortida 11 persones  Grup màxim:
màxim 15 persones
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Vol Ciutat d'origen / Tashkent
A l'hora prevista, sortida en vol amb destinació Tashkent (connexions intermèdies).
Arribada i trasllat a l'hotel.
Dia 02 | Tashkent.. Visita de la ciutat
Visita de la ciutat per descobrir els seus mausoleus, madrasses, el mercat més antic de la
ciutat i el seu metro, considerat un dels més bells de l'món, superant en bellesa a el de
Moscou. Les seves estacions competeixen en bellesa amb els grans palaus on tant l'art
d'estil soviètic com els dissenys islàmics queden representats. A principis de l'any passat
2018 es va aixecar l'estricta prohibició de fotografiar les ornamentades estacions de
sistema de metro més antic d'Àsia Central.
Dia 03 | Vol a Urgench - Khiva
Esmorzar i trasllat a l'aeroport per volar a Urgench, des d'on seguirem per carretera a
Khiva (30 km).
Jornada completa destinada a recórrer Khiva, visitant la ciutat i els diferents grups
arquitectònics en maó vermellós decorats amb motius variats en tons blaus i fusta
llaurada. Podríem passar hores explorant les seves diminutes carrers i els edificis històrics
d'aquest "museu a l'aire lliure". Aquí trobarem la idea tradicional de basar oriental com a
lloc d'abundant mercaderia, brillantor, colors i bullici. Dinar i tarda lliure. Nit a Khiva.

Dia 04 | Khiva - Bukhara (470 km)
Sortida a primera hora cap a la població de Bukhara, recorrent un total de 470 km (7-8
(7
hores). Gairebé 300 km de recorregut
recorregut són travessant el desert de Kyzyl Kum, que es
tradueix com "sorra vermella". Arribada a Bukhara i a la tarda passeig pel casc antic de la
ciutat. Nit a Bukhara.
Dia 05 | Bukhara
Dia dedicat a visitar Bukhara, l'anomenada ciutat-museu
ciutat museu que conté al voltant de 170 antics
monuments arquitectònics.
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Bukhara és la capital de la cultura islàmica, manté les tradicions i els rituals antics. Aquí es
concentra el major nombre de tombes, mausoleus i mesquites, sent el centre de la
civilització islàmica.
Dinar i tarda lliure per poder gaudir de la seva vida de
de carrer, els seus colorits mercats
orientals i els seus mil·lenaris monuments. Nit a Bukhara.

Dia 06 | Bukhara - Poble de Sentiab (300 km)
Avui ens dirigirem per carretera a el poble de Sentiab (4 hores). Arribada a la localitat de
Sentiab, dinar i temps
mps lliure per passejar pel poblet.. Sentiab es troba en un congost pel
qual passa un rierol envoltat d'arbres, formant un petit oasi a la regió. El temps sembla
estar detingut en aquesta localitat. Les cases estan construïdes de forma tradicional, a
força de pedres petites i argila. És una població hospitalària i amistosa que ens permetrà
descobrir la vida rural, fora de les grans ciutats uzbekes. A última hora, podrem participar
en l'elaboració del sopar tradicional en una casa local.
Dia 07 | Sentiab (caminada) - Samarcanda (215 km)
Després de l'esmorzar començarem la nostra caminada cap al Castell de Korgon per un
agradable sender pel qual podrem observar diferents aus i gaudirem de la natura. Retorn
pel mateix camí de descens a Sentiab. Dinar a la casa local. A mitja tarda trasllat a
Samarcanda. Arribada i allotjament en hotel.
caminada: 3 a 4 hores
Dia 08 | Samarcanda. visites
Jornada de visites a Samarcanda visitant entre altres grans construccions
construccions la coneguda
plaça del Registan,, un dels conjunts arquitectònics més imponents del món islàmic,
vorejada pels seus tres belles madrasses. El dia a dia dels habitants de Samarcanda ho
descobrirem en el mercat de Siab, deixant per al final els impressionants mausoleus de la
necròpolis de Shahi-Zinda,
Zinda, un dels conjunts més bells d'aquesta sorprenent
sorprenent ciutat.
Hi va haver un temps en què les caravanes de camells, que viatjaven de la Xina a Europa,
paraven en Samarcanda propiciant l'intercanvi de productes com va ser el cas de la
fabricació de paper. El procés el aprendrem en una visita a una fàbrica
fàb
artesanal, on
seguint les antigues tècniques es produeix el paper, reconegut per la seva exquisida
qualitat, i també denominat "paper de seda" perquè la seva superfície és brillant i llisa. Nit
a Samarcanda.
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Dia 09 | Samarcanda - Tren a Tashkent
Esmorzar
morzar abans de seguir amb les visites de la mítica Samarcanda.
A la tarda trasllat a l'estació, on el tren Afrosiab ens portarà de tornada a Tashkent.
Arribada i allotjament.
Trajecte en tren: 300 km. 2'10 hores
Dia 10 | Tashkent. visites
Esmorzar a l'hotel. Avui visitarem les grans places de la part moderna de la ciutat, amb el
seu monument a la Valentia i la Mesquita Blanca. A la tarda, gaudirem de temps lliure per
recórrer la ciutat al nostre aire. Nit a Tashkent.
Nota.. D'hora al matí (abans d'esmorzar), el guia i conductor ens portaran a un
laboratori per fer la prova PCR (07.30h(07.30h 09:30). Rebrem el resultat el mateix dia a
la tarda, a partir de les 18.00h.

Dia 11 | Vol Tashkent / Ciutat d'origen
Sortida del vol de tornada a Ciutat d'origen (connexions intermèdies). Arribada i fi dels
nostres serveis.

PREUS

PREUS PER PERSONA
→ Preu en base a Habitació Doble (taxes aèries incloses)
→ Suplement Habitació Individual

2.035 €
150 €

Notes sortides i preus
Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 29/04/2021.
Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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INCLOU
→ Vols Barcelona o Madrid / Tashkent i tornada (connexió intermèdia a Estambul) amb la
companyia aèria Turkish Airlines, en classe turista.
→ Vol domèstic Tashkent / Urgench.
→ Trasllat aeroport - hotel - aeroport.
→ Trajecte en tren de Samarcanda a Tashkent.
→ Transport per terra en vehicle privat amb aire condicionat segons itinerari.
→ Allotjament en hotels a base habitacions dobles amb bany a les ciutats.
→ Allotjament a casa local a Sentiab.
→ Guia / coordinador de parla hispana durant tota la ruta.
→ Guia local de muntanya de parla anglesa a Sentiab.
→ Taxes aèries (de carburant, aeroport, seguretat): 305 €.

NO INCLOU
→
→
→
→

Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
Taxes per realitzar fotografies o gravar en vídeo en els llocs històrics.
Propines i extres personals.
Cost de el test PCR a Tashkent (al voltant de 20 € al canvi).

→ Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en viatge ampliat. Consultar.
→ Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE

La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 11 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar
anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte del
viatge.

ALLOTJAMENTS

Des del desmembrament de l'antiga URSS ha hagut un gran esforç per part de la iniciativa
privada en construir nous hotels i en reformar els antics. Un dels objectius de les autoritats
és desenvolupar el turisme.
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Els hotels utilitzats en aquest programa són equivalents a 3/4 *. Dins de la mateixa
categoria pot haver diferències entre hotels de diferents poblacions menys visitades i amb
més dèficit d'infraestructures. En general solen ser nets. Tots tenen dutxa a l'habitació
l'
i
aire condicionat. La seva situació sol ser cèntrica. La majoria són hotels petits que
disposen de poques habitacions, excepte el de Tashkent.
En Sentiab les cases locals són senzilles i bàsiques. Els banys són comuns i normalment es
troben a l'exterior.
'exterior. A la casa hi ha diverses habitacions comuns amb llits però no hi ha
habitacions individuals. El suplement d'habitació individual fa referència a les nits a les
ciutats, on dormim en hotel. Durant la nit a casa local s'intentarà concedir habitacions
habitaci
individuals als que ho sol·liciten, però en cap moment podem garantir-les.
garantir
Encara que en
les habitacions hi ha mantes i edredons recomanem portar un sac llençol.

Ubicació

Allotjament previst

Tashkent
Khiva
Bukhara
Sentiab
Samarcanda

Hotel Krokus Plaça / hotel Samir
Malika Khiva Hotel / Hotel Kheivak
Lyabi Khauz Hotel / Siyavush Hotel
Casa local
Hotel Malika Prime / Hotel Majestik Palace

COMPARTIR HABITACIÓ
Els preus corresponen a l'allotjament en habitacions dobles.
Es pot disposar d'una habitació individual mitjançant el pagament d'un suplement.
En cas de viatjar sol i desitjar compartir habitació amb una altra / es persona / es, pot sol·licitar-se
sol·licitar
la reserva
com "habitació a compartir".
Habitació triple: No molts establiments hotelers disposen d'habitacions triples. La majoria faciliten una habitació
doble a la qual s'afegeix un llit suplementari, quedant l'espai lliure i el confort considerablement limitats. Convé
tenir aquest aspecte clar abans de sol·licitar
sol·licitar la inscripció en la modalitat de "habitació a compartir".

DOCUMENTACIÓ

Per a nacionals espanyols: Passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos.
Des de febrer de 2019, ja no cal visat d'entrada a Uzbekistan per als ciutadans amb
passaport espanyol.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
informar los dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.
A l'arribada a país
És obligatori declarar i mostrar als agents de duanes si la suma de divises supera els 2.000
dòlars nord-americans.
americans. Si no supera aquesta quantitat no hi ha necessitat de declarar-les.
declarar
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Un altre tràmit habitual és el control de passaports a l'hotel. Al fer ell check out de l'hotel
ens lliuraran un justificant conforme hem estat allotjats en aquest hotel. A la sortida de
país aquests comprovants ens seran reclamats, pel que hem de guardar degudament.
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SANITAT

Per a nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
informar los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.
En l'apartat
rtat següent es troben els requisits actualment exigits per a la realització del viatge
a causa del COVID-19.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID

Actualment,, es pot viatjar a Uzbekistan amb test PCR negatiu, obtingut durant les 72 hores
anteriors a l'entrada a país.
Per a la tornada a Espanya:
És obligatori complimentar el Formulari de Control Sanitari (FCS), al que es pot accedir en
l’enllaç https://www.spth.gob.es/ o mitjançant l’aplicació per a telèfon mòbil “SpTH”. El
formulari es podrà començar a omplir en qualsevol moment previ al viatge, excepte els
apartats corresponents a preguntes sanitàries, que estaran disponibles quan quedin 2 dies
per a l’arribada a Espanya. Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR que és
imprescindible per poder arribar a Espanya.
A més, excepte en el cas de menors de 12 anys, s’haurà de presentar obligatòriament un
certificat de vacunació, o bé un certificat diagnòstic negatiu en COVID-19,
COVID
o bé un
certificat de recuperació del COVID-19.
COV
19. A continuació detallem les característiques
d’aquests certificats:
En el cas de certificat de vacunació s’acceptaran com vàlids aquells emesos per
autoritats competents sempre que s’aporti a partir dels 14 dies posteriors a la data
d’administració de l’última dosis de la pauta vacunal completa.
En el cas de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19
COVID
s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits
s en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques d’infecció
d’infecc per a SARS-CoV-2
2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
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Les proves d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades
utilitzade per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Els tests de detecció d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids de
detecció d’antigen per COVID-19,
COVID
publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices El certificat de prova diagnòstica haurà
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom del titular, data de la
presa de la mostra, tipus de test realitzat i país emissor.
En el cas de certificats
ts de recuperació del COVID-19,, s’acceptaran com a vàlids
aquells expedits per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies
després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu.
La validesa del certificat
certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de presa de la
mostra. El certificat haurà d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom
del titular, data de presa de la mostra, primer test diagnòstic positiu per a SARSSARS
CoV-2 i país emissor.
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o

Qualsevol dels documents presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.

MOBILITAT REDUÏDA

Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o
deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació
requereixi
eixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de
posar en coneixement de la nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar
tar informació precisa al respecte.

TRANSPORT

En funció de la composició de el grup s'utilitzen diferents tipus de furgonetes (models
Ssanyong Istana, Toyota Coaster o similars): vans de 7 places i minibús de 12 a 20 places.
Són còmodes, bastant noves i totes disposen d'aire condicionat.
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DIVISES
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La moneda oficial de país és el Som uzbek (UZS).
El tipus de canvi és aproximadament 1 EUR = 12.500 UZS
Per llei és obligatori canviar divises només en els bancs, hotels i punts oficials de canvi. No
hi ha problema per canviar Euros i dòlars (USD). Encara que l'ús de targeta de crèdit no
està molt estès, en bancs i hotels trobarem caixers automàtics on treure diners.
Si es fan compres d'objectes d'art o catifes, és convenient demanar certificats a la botiga,
ja que la policia de duanes intenta cobrar una taxa inexistent amb l'excusa que és antic i
de valor. Qualsevol article que tingui més de 50 anys es considera antiguitat, per la qual
cosa cal presentar un certificat
cat confirmant que no ho sigui.

CLIMA

A l'Uzbekistan el clima és continental i el temps sec, amb estius càlids i hiverns bastant
freds. Hi ha grans diferències de temperatura entre les estacions, i també entre el dia (les
hores de sol) i la nit (especialment
(especial
de matinada).
Per a la nit que passarem a Sentiab és recomanable portar alguna peça d'abric.
Recomanable utilitzar calçat còmode per la caminada, i equip de pluja.

DIFICULTAT / CONDICIONS DEL VIATGE

El viatge no té cap dificultat especial.
Aquest és un viatge de contingut cultural. Uzbekistan té un ric patrimoni arquitectònic i
cultural que afortunadament s'ha pogut preservar a través dels segles.
En aquest viatge seguirem la ruta clàssica monumental, visitant les capitals que van tenir
esplendor en l'antiga
'antiga Ruta de la Seda, amb una incursió a les muntanyes que voregen el
desert de Kyzylkum, a la localitat de Sentiab. Assenyalem que hi ha un parell d'etapes
bastant llargues; a això cal afegir el mal estat en general de les carreteres.
Samarcanda és una ciutat amb moltes atraccions per als seus visitants i una d'elles és la
Plaça del Registan.
n. El viatger ha de saber que, durant els mesos de juliol i agost, hi ha la
possibilitat que es trobi algun tipus d'estructura muntada a la plaça per a concerts i
actuacions.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
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Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos
trucar
al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo
enviar
al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail
e
de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagamentt en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
→ Banc: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail
e mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD),
), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li
facilitar la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors
Con
i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
• 6.1. a El client va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
• 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en
en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència "Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal
personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client
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