Usbekistan – Silkevejen til Samarkand
Tashkent – Samarkand – Shakhrisabz – Bukhara (- Khiva)
Vi følger karavanernes spor gennem et af Silkevejens mest spændende lande.
Samarkand og Bukhara har tiltrukket rejsende i århundreder med sine prægtige
bygningsværker og farverige basarer. Her mættes alle sanser; duftende krydderier,
brægende æsler, kulørte dragter. Usbekistan havde sin storhedstid under Emir Timur
(1336- 1405) og hans efterkommere. Imponerende monumenter blev rejst som symbol
på deres magt og med persisk kunst og arkitektur som forbillede. Men også 70 år under
sovjetstyret har sat sit præg. I Usbekistan mødes nyt og gammelt.
Velkommen på Silkevejen!
•
•
•
•
•

Besku Silkevejens blåkaklede monumenter i Samarkand
Mærk historiske vingesus i karavanebyerne
Lad dig fortabe i Bukharas basarer – en fryd for alle sanser
Oplev Registan i Samarkand – en af verdens smukkeste pladser
Bliv klogere på Centralasiens historie efter Sovjetunionens kollaps

Dag 1: Afrejse
Afgang fra København til Tashkent – Usbekistans hovedstad.

Dag 2: Tashkent
Vi ankommer til Tashkent meget tidligt om morgenen og kører til hotellet. Vi hviler
indtil frokost, hvorefter vi tager på byrundtur. Der er ikke meget af den gamle by
bevaret, da Tashkent oplevede et altødelæggende jordskælv i 1966. En del blev dog
genopbygget, og vi skal se de historiske hovedattraktioner: Hazrat Imam Plads med
Kaffal Sashi Mausoleum og Barak-Khan Madrassah (islamisk akademi), hvor Uthmankoranen – verdens ældste koran – opbevares. Vi ser også Juma Moske, Tillya Sheikh
Moske og Kukeldash Madrassah, og vi oplever folkelivet og stifter bekendtskab med
lokale produkter på Chorsu Bazar.
Overnatning på hotel i Tashkent.
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Dag 3: Tashkent – Samarkand
Efter en forholdsvis tidlig morgenmad kører vi til stationen og tager med
højhastighedstoget ”Afrosiab”, som afgår kl. 8:00. Vi sidder komfortabelt i ”Business
Class”, og allerede kl. 10:10 ankommer toget til Samarkand. Efter et kort hvil på hotellet
begynder den guidede bytur i en af verdens ældste og mest interessante byer.
Samarkand var hovedstad i Timurriget i 1300-tallet, og byen er spækket med
imponerende monumenter og vidunderlig arkitektur fra denne periode. Vi besøger den
ikoniske Registan-plads med de tre smukke madrassaer, hvor man i dag kan opleve
fine kunsthåndværksteder. Vi besøger også det storslåede Gur-Emir-mausoleum, hvor
Usbekistans store helt, Emir Timur (1336-1405) – også kaldet Timur Lenk, ligger
begravet sammen med de mandlige slægtninge i familien.
Overnatning på hotel i Samarkand.

Dag 4: Samarkand – den tidligere hovedstad
Dagen er afsat til flere af byens store seværdigheder: Bibi-khanum Moske med den
enorme kuppel, Siab Bazar, Shah-i-zinda Ensemble (en allé af fine mausoleer fra 11. – 19.
årh.), Khazrat-Khizr Moske, den gamle bosættelse Afrosiab – forløberen til byen
Samarkand – med museum samt det interessante Ulugh Beg Astronomiske
Observatorium.
Inden aftensmaden er der mulighed for at komme i stemning og tage med til
vinsmagning på ”Hovrenko Wine Factory”. Efter en kort historisk introduktion til
vinhuset smager vi på syv vine (halvtørre til søde), to typer ”cognac” og en ”balsam”.
(NB: tillæg for vinsmagning på 100 kr.)
Overnatning på hotel i Samarkand.

Dag 5: Samarkand – Shakhrisabz – Bukhara
Vi forlader Samarkand og kører til Emir Timurs fødeby, Shakhrisabz, syd for
Samarkand. Ruten følger en smuk bjergvej og passerer flere lokale landsbyer, hvor
tiden har stået stille. I Shakhrisabz besøger vi resterne af det monumentale Ak-Sarai
Palads, vi slentrer igennem basaren, og vi ser Kok-Gumbas Moske, Khazrat-Imam
Moske (14. årh) samt Gumbazi-Seidan Mausoleum (14. årh). Derefter fortsætter vi langs
Silkevejen til en anden af Usbekistans berømte karavanebyer. Ved ankomsten til
Bukhara tjekker vi ind på hotellet og spiser til aften ved den hyggelige dam, Lyabi Hauz,
med de ældgamle morbærtræer i hjertet af den gamle bydel.
Overnatning på hotel i Bukhara.
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Dag 6: Bukhara
Bukhara var engang Centralasiens helligste by og blev også en vigtig handelsstation.
Byen er mindst 2000 år gammel og har over 140 bevarede monumenter. Den er en af
regionens bedst bevarede og mest charmerende byer. Vi skal på opdagelse i den
gamle by blandt kupler og lerklinede huse. Blandt de mange seværdigheder, vi skal se,
kan nævnes det gamle citadel, Samanis Mausoleum samt en række madrassaer og
moskeer. Guiden fortæller om byens rige historie krydret med sjove anekdoter. Vi ser
naturligvis også Bukharas vartegn, Kalyon Minaret, som er 48 meter høj og stammer fra
år 1127. Undervejs vandrer vi igennem de gamle handelskupler, der stadig i dag
fungerer som basarer, og som faldbyder alt fra tæpper, krydderier og
miniaturemalerier til musikinstrumenter og silketørklæder.
Om aftenen besøger vi en gæstfri familie og lærer hvordan man tilbereder
nationalretten plov (rispilaf).
Overnatning på hotel i Bukhara.

Dag 7: Bukhara
Vi kører lidt ud af byen for at besøge mausoleet for Bahouddin Naqshband. Han var en
berømt sufi-mystiker, og i dag er hans grav et valfartssted. Ikke langt derfra ligger den
sidste emirs sommerpalads, som vi også besøger.
Eftermiddagen er fri til afslapning, indkøb eller til at udforske Bukhara på egen hånd.
Overnatning på hotel i Bukhara.

Dag 8: Bukhara – Tashkent (1½ time med fly)
Vi kører til lufthavnen og flyver tilbage til Tashkent. Ved ankomsten kører vil til hotellet.
Efter frokost oplever vi mere af hovedstaden: Mustaqillik (Uafhængighedspladsen),
Museet for Kunsthåndværk, Amir Timur Plads, og en af Tashkents fint dekorerede
metrostationer. Om aftenen går vi ud og spiser og nyder vores sidste aften i
Usbekistan.
Overnatning på hotel i Tashkent.

Dag 9: Hjemrejse
Tidligt om morgenen kører vi til lufthavnen. Vi ankommer til København om
eftermiddagen. Vores eventyr på Silkevejen er slut for denne gang.
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Forlængelse (individuel): gennem ørkenen til Khiva og Ørkenens Louvre
Dag 8: Bukhara – Khiva
Efter morgenmaden sætter vi kursen mod Khiva. Vi kører ad en god, nyasfalteret vej
gennem Kyzylkum-ørkenen (Røde Sand). Det er et dramatisk landskab, hvor
monotonien
fra
tid
til
anden
afbrydes områder
med
bomuldsmarker.
Bomuldsdyrkningen har medført en gigantisk miljøkatastrofe. Længere ude vestpå er
sovjettidens ”hvide guld” nu skyld i Aralsøens udtørring, idet man har anvendt floderne
til overrisling i en sådan grad, at de ikke længere når ud til søen. Andre
“seværdigheder” under køreturen er fx mænd på æsler, høje popler og tamarisk
(lyngbusk). Små boder med vandmeloner og granatæbler sætter lidt kulør på
ørkenlandskabet. Vi ser også et andet ansigt af Usbekistan. Sovjettidens forurenende
industriområder med prustende skorstene anes i horisonten, og forladte
bygninger ligger spredt omkring i landskabet.
Overnatning på hotel i Khiva ved den gamle bydel.

Dag 9: Khiva
Khiva ligger nær grænsen til Turkmenistan syd for Amur Darya (Oxus-floden) i et
frugtbart delta. Byen er i dag delt i to – den gamle, attraktive del inden for ringmuren
og den moderne udenfor. Den gamle by er næsten ubeboet og kan virke som en
museumsby – ikke mindst om aftenen, men historien er så nærværende, at man
tydeligt fornemmer den, når man går gennem de smalle gader. Den gamle bydel, Ichan
Kala, er et imponerende eksempel på centralasiatisk arkitektur og meget velbevaret.
Khiva var en af Silkevejens vigtige karavanebyer blandt andet på grund af dens
strategiske beliggenhed mellem to ørkener. Den tykke ringmur er seks kilometer lang,
og indenfor fandt Turkestans største slavemarked sted. Slavehandelen stoppede så
sent som 1873, da russerne annekterede khanatet. Khivas khan var tidstypisk en despot
og skyede ingen midler for at udrydde sine fjender.
Dagens program er frit. Khivas seværdigheder ligger skulder ved skulder og kan let ses
til fods. Vi anbefaler, at i besøger Islam Khodja-komplekset med den mindste madrassa
og den største minaret – Pahlavan Makhmuds mausoleum. Også Tash Khouli med
haremsgemakkerne, emirens ceremonihal og Muhammad Amin Khan-madrassaen, den
lille, tykke minaret, Kalta Minor, samt den 1.000 år gamle fredagsmoské, Juma, er
absolut et besøg værd.
Overnatning på hotel i Khiva ved den gamle bydel.
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Dag 10: Khiva – Nukus – Tashkent
Vi forlader Khiva og kører de 200 km (3 timer) til Nukus. Her er hovedattraktionen
Savitskijs Museum, også kaldet Ørkenens Louvre. Museet har en af verdens største
samlinger af sovjetisk avant garde-kunst men også den specielle form for
socialrealistisk kunst, der blev forherliget af sovjetstaten. Selve samlingen har en
spændende historie, som jeres guide vil fortælle nærmere om.
Efter besøget kører vi til lufthavnen og flyver tilbage til Tashkent.
Overnatning på hotel i Tashkent.

Dag 11: Hjemrejse

Pris: se hjemmesiden

Inkluderet
• Fly København - Tashkent / Tashkent - København
• Hotelpakke STANDARD: 3-4* hoteller i delt dobbeltværelse (eget bad/toilet)
• Halvpension
• Alle entréer ifølge programmet
• Transport i egen bus med aircondition ifølge programmet
• Togbillet Tashkent – Samarkand på ”Business Class”
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder (ikke på forlængelsen)
• Flybillet Bukhara – Tashkent; eller Nukus – Tashkent (på forlængelsen)

Ikke inkluderet
• Rejseforsikring
• Drikkepenge
• Afgifter for at fotografere/filme ved seværdigheder (småbeløb)
• (Evt. tillæg for enkeltværelse)
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