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PE DRUMUL MATASII PRIN UZBEKISTAN 
09 - 17 octombrie 2022 (9 zile) 

1.650  Euro (taxe de aeroport incluse) 

  
De secole, negustorii, dar și călătorii au fost atrași de Drumul Mătăsii, fabuloasa arteră comercială care a legat 
timp de secole Europa de China. Pe acest drum au curs bunuri precum mirodenii, mătăsuri, aur, dar și idei și 
filozofii.  
Vă invităm să parcurgem o parte din acest Drum al Mătăsii prin locuri ce ne vor evoca automat amintirile 
caravanelor de demult, însă vom explora și orașele răsărite parcă peste noapte din gaz si petrol. Vedem minunile 
arhitectonice din Samarkand și Bukhara, orașul Khiva - un oraș încremenit în timp și frumoasa capitală a 
Uzbekistanului – Tashkent. 
Nu vor fi numai palate și moschei demne de 1001 de nopți – vom avea și drumuri prin deșert, vom pufăi shisha 
în jurul iazurilor din Bukhara, vom dormi în hoteluri tradiționale și mai ales vom descoperi o țară cu o istorie, dar 
și o contemporaneitate fascinantă. 
Experiențe locale: 

✓ Descoperă Khiva, orașul din deșert  
✓ Explorează unul dintre cele mai frumoase bazaruri din Asia Centrală, bazarul Bukhara  
✓ Admiră Piața Registan din Samarkand  
✓ Gustă mâncarea tradițională a Uzbekistanului – pilaful  

----------------------------------------------------------------------  ITINERAR  ---------------------------------------------------------------- 

D 09.10. BUCUREȘTI – ISTANBUL – TASHKENT 

 

L 10.10. TASHKENT 

M 11.10. TASHKENT – URGENCH – KHIVA 

M 12.10. KHIVA - BUKHARA 

J 13.10. BUKHARA 

V 14.10. BUKHARA - SAMARKAND 

S 15.10. SAMARKAND 

D 16.10. SAMARKAND 

L 17.10. SAMARKAND– ISTANBUL -  BUCUREȘTI 

--------------------------------------------------------------  PROGRAM DETALIAT  -------------------------------------------------------- 

Ziua 1 (duminică, 09 octombrie 2022). BUCURESTI – ISTANBUL – TASHKENT 
• Ne întâlnim la ora 19:30  în Aeroportul Henri Coandă și zburăm spre Istanbul (15:50 – 17;10).  
• Scurtă escală și zbor spre Tashkent, Uzbekistan (18.40 - 01.05) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (luni, 10 octombrie 2022). ISTANBUL – TASHKENT 

• Sosire la Tashkent și transfer la hotel pentru cazare.  
• Vom avea câteva ore de odihnă înainte să pornim într-un tur în partea veche a orașului Tashkent. Începem cu 

complexul religios Khasti Imam unde se află mausoleul Kaffal Shashi, medresa Barak Khan din secolul XIV, moscheea 
Muy-Mubarak – locul în care se găsește Coranul lui Khalif Osman și o șuviță din părul auriu al profetului Muhammad.  

• Vedem și moscheea Khodja Akhrar Vali, medresa Kukeldash și Abdulkasim și piața Chorsu. 
• Dupa prânz continuăm turul cu Piața Independenței, Muzeul de Artă Aplicată și o vizită a metroului din Tashkent, 

inspirat de celebrul metrou sovietic.  

• Cazare în Tashkent la hotel de 4* ( Hotel Krokus Plaza 4* sau similar).  
• Mese: mic dejun, prânz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://krokusplaza.uz/en.html
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Ziua 3 (marți, 11.10.2022). TASHKENT – URGENCH – KHIVA 
• Transfer către aeroport pentru zbor spre Urgench.  
• Transfer cu autocarul către orasul Khiva. Khiva a fost unul dintre cele trei emirate uzbece. Acest hanat a fost fondat 

și condus de urmașii lui Genghis Han din anul 1511 și este un oraș de poveste de-a lungul Drumului Mătăsii. Imediat 
cum veți intra în acest oraș, pe una dintre cele patru porți ale orașului, veți avea impresia că ați pășit într-o lume 
din O mie și una de nopți.  

• Prânz la un restaurant local. 
• Petrecem restul zilei explorând acest oraș cu străzi înguste, case cu curți interioare și uși sculptate, minarete și 

mausolee maiestuoase, palate și urme ale istoriei și artei care au marcat orașul Khiva de-a lungul secolelor. Printre 
atracțiile vizitate vor fi complexul arhitectural Ichan Kala, Arkul din Khiva - un oraș în oraș, Mausoleul Ismail Khodja, 
medresa lui Muhammed Amin Khan, Palatul Tash-Hovli, moscheea de vineri Juma, minaretul Kalta Minor.  

• Seara cazare in Khiva la un hotel situat in centrul vechi al orasului. 
• Cazare în Khiva la hotel de 3* ( Hotel Zarafshan Boutique 3* sau similar) 
• Mese: mic dejun, dejun 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (miercuri, 12.10.2022). KHIVA – BUKHARA 
• În vremurile îndepărtate, drumul de la Bukhara la Khiva dura peste o lună. Acum durează aproximativ 10 ore cu 

autocarul, traversând misteriosul deșert roșu Kyzyl-Kum, teritoriu care a aparținut Republicii Sovietice Khorezm în 
1923 și ulterior împărțit între Uzbekistan și Turkmenistan. Acest teritoriu a fost denumit și “Țara celor o mie și o 
sută de orașe”.  

• Pe traseu vom vedea exoticul peisaj al deșertului cu cămile, iurte nomade și râul Amudarya. 
• Seara sosire în Bukhara. Orașul este supranumit  “cel mai sfânt oraș al Asiei Centrale”, sau „cel mai învățat.” 

• Cazare în Bukhara la hotel 4* ( Ark Hotel Bukhara 4* sau similar) 
• Mese: mic dejun, dejun la pachet 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (joi 13.10.2022).  BUKHARA 

• Începem turul orașului cu vizitarea a două mausolee situate unul lângă celălalt. Primul, remarcabil de bine păstrat 
chiar dacă a fost construit în jurul anului 900 și nu a fost niciodată restaurat, aparține lui Ismail Samani, fondatorul 
Dinastiei Samanizilor ce a condus Bukhara înainte de invazia mongolă. Cel de-al doilea este al lui Chasma Ayub  și 

se află construit deasupra unui izvor despre care se spune că a fost creat de lovitura ciomagului lui Ayub (Job, unul 
dintre profeții vechiului Testament). 

• Continuăm cu moscheea Bolo-Hauz, cea în care emirii veneau să se închine în fiecare vineri, apoi vedem cel mai 
important obiectiv din oraș – impresionantul Ark, citadela emirilor din Bukhara și care este un adevărat oraș în oraș. 
Mergem la ansamblul Poi Kalon considerat centrul religios al orașului, compus din minaretul Kalon, medresa Miri 
Arab și moscheea Kalyan.  

• Luăm dejunul la Minzifa sau un restaurant similar, apoi avem timp liber pentru cumpărături, iar pentru asta 
recomandăm o vizită la Gold Bazar.  

• Seara avem o cină la Medresa Nodir Devon Begi acompaniată de un show folcloric. 

• Cazare în Bukhara la hotel 4* ( Ark Hotel Bukhara 4* sau similar.)  
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (vineri, 14.10.2022).  BUKHARA – SAMARKAND 

• Vom face o plimbare în afara orașului Bukhara pentru a vedea palatele conducătorilor și mausoleele șeicilor. Vom 
face o primă oprire la Mausoleul Bahouddin Naksbhandi realizat în secolul XVI și la Mausoleul Chor Bakr, ce datează 
din secolul X. Vom vizita reședința de vară Sitorai Mokhi Khosa, care a aparținut lui Sai Alimkhan, ultimul emir al 
orașului Bukhara. Așadar, avem ocazia să vedem unde își petreceau emirii lungile veri toride destinate pauzei de 
odihnă.  

• Transfer la gară pentru o călătorie cu trenul până în orașul Samarkand - orașul minune refăcut de Timur Lenk 
(cunoscut și sub numele de Tamerlan) care l-a ales drept capitala imperiului. Este un oraș în care arta și știința 
antică a estului a fost concentrată încă din cele mai vechi timpuri.  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://zarafshon-boutique-hotel-khiva.hotelmix.ro/
http://www.ark-hotel.uz/
http://www.ark-hotel.uz/
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• Sosire în Samarkand și transfer la hotel.  
• Seara aveți timp liber pentru a cumpăra suveniruri, faimoasele condimente ale estului și pentru plimbare prin 

partea tradițională a orașului.  

• Cazare în Samarkand la hotel 4* ( Grand Hotel Samarkand 4* sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (sâmbătă, 15.10.2022).  SAMARKAND 
• Această zi este dedicată fascinantului oraș Samarkand. Începem turul orașului cu Piața Registan, simbolul orașului. 

Pe cele 3 laturi se găsesc clădiri superbe, cu fațade monumentale decorate de sus până jos cu faianță albastră. Deși 
arată ca trei moschei, acestea sunt trei medrese, universități celebre în toată lumea islamică. Vom vizita deci pe 
rând Shir-Dor, Tillya-Kori și Ulug Bek.  

• Vedem și Mausoleul Guri Emir unde este înmormântat Timur Lenk, apoi continuăm cu o plimbare pe strada 
Tashkent până la Moscheea Bibi Khanum, construită în sec. al XV-lea, ce era cea mai mare moschee din lume în 
acea perioadă. 

• Seara liberă în centrul orașului.  

• Cazare în Samarkand la hotel 4* ( Grand Hotel Samarkand 4* sau similar.) 
• Mese: mic dejun, dejun 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (duminică, 16.10.2022).  SAMARKAND 
• Continuăm cu vizita orașului Samarkand. Dimineața vom vizita: 

• Muzeul vechiului oraș Afrosiab,  
• Observatorul astronomic Ulugbek construit în sec. al XV-lea și considerat în acea vreme unul dintre cele mai 

bune observatoare din lumea islamică.  
• Vedem Mausoleul Profetului Daniel și vizităm o fabrică în care hârtia de mătase se realizează manual.  
• După-amiază liberă pentru cumpărături și vizita individuală a orașului. Vă sugerăm o vizită la atelierul local de 

covoare Hudzum unde puteși cumpăra celebrele carpete uzbece de mătase.  

• Cazare în Samarkand la hotel 4* ( Grand Hotel Samarkand 4* sau similar.) 
• Mese: mic dejun, prânz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (luni, 17.10.2022). SAMARKAND – ISTANBUL – BUCUREȘTI  
• Dimineața devreme transfer la aeroport pentru zborul spre Istanbul (05:45 - 08.45). 
• Zbor spre Bucuresti (13.10 - 14.20).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

09 - 17 octombrie 2022  1650€ /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minim 10 persoane.  
**Supliment cameră single EUR 150. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  

• Zboruri  București – Istanbul – Tashkent / Samarkand – Istanbul – București; 

• Zbor intern Tashkent – Urgench 

• Taxe de aeroport 

• Bilet de tren pe ruta Bukhara – Samarkand 

• Transport cu microbuz/autocar conform program 

• 7 nopti de cazare la hoteluri de 3 și 4* 

• Early Check-in și mic dejun suplimentar în ziua sosirii în Tashkent 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
http://www.grand-samarkand.com/en/
http://www.grand-samarkand.com/en/
http://www.grand-samarkand.com/en/
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• Mese: mic dejun și dejun în fiecare zi 

• O cină cu spectacol folcloric  

• Toate transferurile și vizitele specificate în itinerariu cu transport privat 

• Servicii de ghizi locali în limba engleză pe durata excursiilor 

• Însoțitor român 

• Intrările la obiectivele turistice menționate în program 
 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  

x  Alte mese decât cele menționate în program; 
x  Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x  Cheltuieli de natură personală; 
x  Asigurarea medicală opțională, dar recomandată 
x Bacșișuri pentru însoțitor, ghizi local, șoferi, restaurant, etc. (40 €/persoană, suma se va înmâna 
conducătorului de grup); 
 

 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 50% din contravaloarea programului, iar diferența se va 
achita cu minim 45 de zile înainte de data plecării. 
• Pentru plecările în mai puțin de 45 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătoria în Uzbekistan aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul plecării;  
 
OBSERVAȚII: 
• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minim 10 persoane. În cazul în care nu se întrunește 
numărul minim menționat, programul se poate anula sau se va recalcula. Această condiție este acceptată de cei înscriși la 
excursie automat, la semnarea contractului de prestări servicii turistice și nu constituie motiv de anulare. Numărul minim de 
participanți pentru a se organiza excursiile opționale este egal cu numarul minim de participanți pentru întregul program, dacă 
nu este precizat altfel. Sub acest număr, agenția poate majora prețul sau anula opționalul.  

• În cazul în care turistul renunță la excursie, indiferent de motive, acesta va suporta următoarele penalități calculate din valoarea 
totală a excursiei: 

✓ 25 % dacă retragerea se face până în 46de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 50 % dacă retragerea se face între 45 - 30 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se prezintă la locul 

de plecare în ziua și la ora stabilită. 

• Aceste penalizări se aplică în toate cazurile, cu excepția programelor cu croazieră, sau programe confirmate cu propriile reguli 
de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paște, Crăciun, Revelion, Early Booking etc).  

• Rezervările  pentru pachetele de Crăciun /Revelion/ Paște/ Early Booking anulate, sunt supuse unor condiții speciale de 
penalizare:  

✓ 50 % dacă retragerea se face  până în 60 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 80 % dacă retragerea se face între 59 - 31 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se prezintă la locul 

de plecare în ziua și la ora stabilită. 

• În cazul programelor care includ croaziere, temenele se modifică, astfel: 
✓ 40 % dacă retragerea se face cu 60 zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 59 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se prezintă la locul 

de plecare în ziua și la ora stabilită. 

• Clasificarea hotelurilor, restaurantelor, vasului de croazieră este cea oficial atribuită de organele de resort din țările respective.  

• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii la hotel, 
solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
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• Agenția noastră depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta camere duble sau 
twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători decât în limita disponibilității acestor 
facilități la hotelurile partenere; 

• În situații de excepție (evenimente, congrese, conferințe, târguri etc.) agenția poate opera modificări în structura programului, 
fără a afecta vizitarea obiectivelor turistice.   

• Compania aeriană și orele de zbor menționate în program sunt cu titlu informativ și pot fi schimbate. Agenția nu este 
responsabilă în cazul în care programul turistic nu poate fi realizat, parțial sau total, din cauza modificării orarului de zbor, 
întârzierii sau anulării curselor aeriene. Siguranța bagajelor pe durata transportului aerian cade în sarcina companiei aeriene.  

• Taxele de aeroport sunt valabile la data întocmirii programului și pot fi modificate până la emiterea biletelor de avion.                                                   

• Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regulă seara, putând apărea întârzieri din cauza condițiilor de trafic, vreme, 
etc. Orele de sosire la cazare variază de la o zi la alta, în funcție de programul turistic. Agenția nu se face răspunzătoare pentru 
nerespectarea sau întârzierea programului turistic din cauza condițiilor de trafic (ambuteiaje, închiderea sau schimbarea 
anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a indisciplinei anumitor turiști (întârzieri, atitudini 
ofensatoare sau ostile față de ghizi, conducătorii auto etc.). 

• Pentru programele care presupun obținerea vizei înainte de plecare, turiștii au obligația să trimită toate documentele solicitate 
agenției în termenul prevăzut de aceasta pentru a evita orice risc de a nu se obține viza din cauza timpului scurt până la plecare. 
În cazul în care obținerea vizei este condiționată de prezența fizică a turiștilor pentru interviu, aceștia au obligația de a se 
prezenta la data și ora la care s-a făcut programarea. Refuzul autorităților consulare de a acorda viza, din orice motiv care nu 
poate fi imputat agentiei, exonereaza agenția de la orice răspundere. Turiștilor cărora li s-a refuzat acordarea vizei, li se va 
returna întreaga sumă achitată în avans, mai puțin anumite costuri percepute de partenerii locali / companii aeriene pentru 
anularea excursiei, costurile variind în functie de data anulării serviciilor. Taxa de viză perceputa de Ambasade pentru 
procesarea vizelor nu se ramburseaza. În cazul în care turistul își planifică mai multe vacanțe succesive și nu trimite 
documentele la timp / nu se prezintă personal pentru obținerea vizei, agenția nu poate fi trasă la raspundere iar turistul are 
obligația de a-și obține singur viza necesară călătoriei.  

• Pe durata croazierelor toate plățile efectuate ( băuturi, cumpărături, masaj etc ) se înregistrează pe cardul personal pe care 
fiecare turist îl primește la îmbarcare. Micul dejun și prânzul se servesc în regim bufet iar cina se servește ori în restaurantul 
bufet, ori a la carte ( cu meniu la alegere) fiecare pasager având o anumită masă rezervată, de la începutul până la sfârșitul 
croazierei. Bagajele, atât la îmbarcare cât și la debarcare, sunt transportate de personalul vasului. Seara, fiecare cabină 
primește un buletin informativ cu toate activitățile care au loc a doua zi ( excursii, spectacole etc ).  Cabinele pot să difere din 
punct de vedere al confortului unele față de altele, cu toate acestea diferența de preț este dată de poziționarea acestora pe 
vas, cele aflate pe punțile superioare fiind de regulă mai scumpe. Cabinele rezervate la grupuri sunt de regulă cabine interioare 
/ exterioare sau cu balcon, din categoria celor garantate (fără posibilitatea alegerii poziției pe o anumită punte) și se 
nominalizeaza cu cel mult o săptămână înainte de plecare. Agenția nu se face responsabilă în cazul în care apar nemulțumiri 
legate de acest aspect. De asemenea, linia de croazieră poate face un upgrade la una sau mai multe cabine (un schimb dintr-o 
categorie inferioară la o categorie superioară) fără o informare în prealabil și în mod aleatoriu iar agenția nu  poate fi trasă la 
răspundere. În porturile în care oprește vasul, turiștii au posibilitatea să cumpere excursii de la biroul de turism aflat la bord 
sau să își facă propriul program, însotitorul roman neavand obligativitatea de a-i însoți. 

• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 
a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

• Copiii minori pot călători doar: a) însoțiți de ambii părinți b) însoțiți de unul dintre părinți care să aibe acordul notarial al  
părintelui care nu călătorește ( sau încredințare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces ); c) însoțiți de un 
adult cu certificat de cazier judiciar în original și acordul notarial al ambilor părinți. Copiii care nu au carte de identitate, vor 
clălători obligatoriu cu pașaportul. 

• Turistul are obligația să se asigure că documentele de călătorie precum cartea de identitate sau pașaportul, nu sunt deteriorate 
(în special elementele de siguranță și/sau poza). Atenție: Cărtile de identitate romanești emise înainte de anul 2009 nu sunt 
recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia. Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene și pentru acele 
state pentru care cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare, accesul se face pe baza pașaportului valabil cel puțin 6 luni 
de la data terminării călătoriei. Pentru țările în care cetățenii români au nevoie de viză de intrare, este necesar pașaportul 
valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Anumite state nu permit accesul cu pașaport temporar sau nu aplică vize 
pe pașaport temporar, de aceea vă rugăm să consultați serviciul consular al țării în care intenționați să faceți deplasarea sau 
vă consultași în această privință cu agenția de turism. Atenție, persoanele recent căsătorite au obligația de a-și schimba Cartea 
de Identitate anulată de autorități (perforată/ tăiată).  

• Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesară viza de intrare sau informații suplimentare legate de călătoria  
cetățenilor români în străinătate, accesați site-ul Poliției de Frontieră www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe 
www.mae.ro/travel-conditions . 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions


 

PROGRAM 
PERIOADA 

Pe Drumul Mătăsii în Uzbekistan 
09 - 17 octombrie 2022  (9 zile) 

 

 

 

Strada Ghiocei nr 2, BUCUREŞTI S2, ROMANIA 
Tel/Fax: 021-3123045 ; 021-3123046  
E-mail: office@exact-travel.ro; 
WEB: www.exact.travel 
 

R C :  J 4 0 / 9 9 5 1 / 1 9 9 8 ;  CUI: RO11149327;  
Licenta Turism: 1333; Capital Social: 45000 RON 
Banca: UNICREDIT, Sucursala Rosetti; 
RO24BACX0000000031042310 – RON; RO45BACX0000000031042320-EUR 

• Pentru a evita eventuale situații de confuzii sau neînțelegeri, turiștii au obligația ca la înscriere să citească Condițiile Generale 
de Participare. 

• Exact Travel este marcă a agenției Exact Tours; 
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