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Silkevejen – fra Xian til Samarkand 

 
Vi følger karavanernes spor på denne unikke rejse gennem tre meget forskellige lande på 
den ældgamle Silkevej. En rejse, der på Silkevejens storhedstid varede mange måneder, 
kan nu opleves på bare tre uger. Ved at gennemføre størstedelen af rejsen med bus og 
tog fremfor fly, bevares ånden fra karavanernes tid, når de møjsommeligt slæbte sig over 
store strækninger. Rejsen er spækket med smukke landskaber og seværdigheder i 
verdensklasse – kort sagt det bedst af Silkevejen på én rejse! 

Ligesom de kinesiske købmænd på Han-dynastiets tid begynder vi rejsen i Xian i Kina og 
ser bla. den imponerende terrakottahær. Herfra drager vi vestpå gennem nogle af Kinas 
smukke og mere ukendte egne. Første stop er det surrealistiske og farvestrålende 
bjerglandskab i Danxia National Geological Park. I Dunhuang ser vi de verdensberømte 
Buddhahuler, og i Turpanoasen slapper vi af i Druedalen. Den legendariske silkevejsby, 
Kashgar, er vores sidste stop i Kina og et andet højdepunkt på rejsen.  

Vi forcerer det høje Torugart-pas (3752 m) og krydser grænsen til Kirgisistan. Det er 
stadig nomadernes land. De lever i pagt med naturen og årstidernes skiften. Deres jurter 
skyder op som hvide paddehatte i det smukke, grønne bakkelandskab, hvor heste og får 
går frit omkring. Her er fred og ro. 

I ørkenlandet Usbekistan har Samarkand og Bukhara tiltrukket rejsende i århundreder 
med sine 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. 

Velkommen til et vaskeægte eventyr på Silkevejens smukkeste strækninger! 

 
• Rejs på nogle af Silkevejens barskeste strækninger under bekvemme forhold 
• Oplev et hjørne af Kina, som få har besøgt 
• Lad dig forbløffe af to af Kinas største kunstværker: Terrakottahæren i Xian og 

Buddhahulerne ved Dunhuang 
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• Bo i jurter som kirgisiske nomader i smukke bjerge og nyd stilheden ved turkise 
alpine søer 

• Gå på opdagelse i eksotiske basarer i de legendariske karavanebyer Kashgar, 
Bukhara og Samarkand 

• Nyd Usbekistans blåkaklede arkitektoniske perler 

 

Dag 1: København – Xian 
Vi flyver til Xian og er på vej mod nye eventyr på Silkevejen! 
 

Dag 2: Xian – Kinas gamle hovedstad 
Vi ankommer til Xian sidst på eftermiddagen og tjekker ind på vores hotel. Xian betragtes 
som udgangspunktet på den gamle Silkevej, hvorfra de første karavaner drog ud på den 
lange vej mod vest. Her begynder også vores eventyr. Før Ming-dynastiet omdøbte byen 
til Xi'an, hed den Chang’an og var Kinas hovedstad for Tang-dynastiet (618-907) og en af 
verdens største byer.  

Om aftenen kan vi mødes og gå ud sammen og blive introduceret til det verdensberømte 
kinesiske køkken.  

Overnatning på hotel i Xian. 
 

Dag 3: Xian – terrakottahær, pagode og museum 
Dagen begynder med en af Kinas største seværdigheder – den verdensberømte 
terrakottahær, der blev skabt af Kejser Qin Shi Huang. Gennem at erobre og forene 
stridende småstater samlede han Kina, grundlagde Qin-dynastiet og blev Kinas første 
kejser. Han forbandt mange individuelle konstruktioner til en samlet Kinesisk Mur, men 
han var også plaget af storhedsvanvid og besat af tanken om udødelighed. Det siges at 
han døde efter indtagelse af kviksølvpiller ordineret af hans hoflæge. Ironisk nok skulle 
pillerne have givet kejseren evigt liv. Det tog tusindvis af arbejdere 40 år at bygge det 
enorme mausoleum. Terrakottahæren er en tro kopi af kejserens hær, og ikke to af de 
15.000 statuer er ens. Hæren skulle sikre kejseren samme militære magt i det næste liv og 
udgjorde også en substitut for levende ofre.  

Efter frokost besøger vi Store Vildgås Pagode. Den gamle, velbevarede pagode er et 
symbol på gamle Xian og et helligt sted for buddhister. Vi afslutter dagen med det 
historiske museum. Det huser over 370.000 genstande og giver et godt overblik over 
Kinas lange historie. 

Overnatning på hotel i Xian. 

 

Dag 4: Xians bymur og klokketårn og videre til Zhangye (fly) 
Efter morgenmaden besøger vi Xians gamle bymur, der blev bygget i Kejser Zhu 
Yuanzhangs regeringstid (1368-98). Det var denne kejser, som fordrev mongolerne og 
grundlagde Ming-dynastiet. Xians bymur er en af Kinas bedst bevarede mure og er et 
typisk eksempel på feudal arkitektur. Muren er blevet udbygget mange gange siden 
1300-tallet og omkranser et område på 14 kvadratkilometer. 
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Vi ser også klokketårnet fra same periode (1384). Med sin højde på 40 meter er tårnet 
byens symbol og et af de mest grandiose i hele Kina. De store bronzeklokker stammer 
tilbage fra Tang-dynastiet (618-907). 

Efter frokost kører vi til lufthavnen og flyver til Zhangye. Ved ankomst tjekker vi ind på 
vores hotel og spiser aftensmad. Om aftenen besøger vi Buddhatemplet, der huser en af 
Kinas største buddhaer på 34½ m.  

Overnatning på hotel i Zhangye. 

 

Dag 5: Regnbuebjergene og videre til Dunhuang  
Vi kører ud af byen til Zhangye Danxia National Geological Park – også kaldet 
Regnbuebjergene. Som en slags naturens oliemaleri er bjergene et surrealistisk mirakel. 
Området er blevet udråbt til et af Kinas smukkeste, og mange kunstnere har søgt 
inspiration i bjergenes utrolige farvekombinationer.  

Om eftermiddagen kører vi til stationen og tager lyntoget til Dunhuang. Turen varer fire 
timer og bringer os gennem interessante og øde landskaber i en del af Kina, som ikke 
så ofte får besøg. 

Overnatning på hotel i Dunhuang. 
 

Dag 6: Dunhuang – Sandbjerge, Halvmånesø og aftenmarked 
Dunhuang var for 2000 år siden en vigtig by. Her byggede kejseren mure og 
fæstningsværker for at beskytte riget mod ”den ukendte verden” – dvs. de vidtstrakte 
og uudforskede områder vest for Dunhuang. Her forlod karavanerne civilisationen og 
trygheden og drog vestpå ud i det ukendte. Resterne af den ældgamle toldport kan 
stadig ses i udkanten af byen. 

Efter morgenmaden kører vi ud til de høje sandbjerge i udkanten af Dunhuang. Mingsha 
(Syngende) Sandklitter er op til 250 meter høje og afgiver faktisk en ”syngende” lyd, når 
sandet fyger fra toppene. For foden af klitterne er en pagode ved den smukke 
Halvmånesø, som er en naturlig kilde i ørkenen – en sand oase. Der er mulighed for at 
prøve at ride på kamel (NB: ikke inkluderet).  

Hvis der er ekstra tid om eftermiddagen, kan man slappe af eller på egen hånd besøge 
White Horse Dagoba, som er en 9-etagers pagode fra Mingdynastiet (1368-1644), eller 
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det informative Dunhuang Bymuseum, der huser nogle af de tibetanske og kinesiske 
håndskrifter, der blev fundet i Mogaohulerne (se dag 7) samt silketekstiler og andet.  

Hvis man har lyst, kan man om aftenen følge med på en tur gennem Shazhou 
Aftenmarked. 

Overnatning på hotel i Dunhuang. 
 

Dag 7: Dunhuang - de verdensberømte Buddhahuler og videre til Turpan  
I dag skal vi se de fantastiske Mogaohuler, som er kulminationen på buddhistisk kunst 
og repræsenterer intet mindre end verdens rigeste samling. Dunhuang lå så afsides, at 
byen ikke blev berørt af den islamiske ikonoklasme, som ramte de andre buddhahuler 
længere vestpå i Kina. Derfor findes store mængder håndskrifter, statuer og 
vægmalerier bevaret i Mogaohulerne, hvoraf nogle går helt tilbage til det 4. århundrede.  

Ikke alle 492 huler er åbne for offentligheden, og man bestemmer ikke selv, hvilke huler, 
man vil besøge. Typisk oplever man ca. 10 huler, der fremvises ved guidet rundvisning 
(NB: det er ikke tilladt at gå rundt på egen hånd eller at fotografere i hulerne). I Mogao 
findes de mest fantastiske og velbevarede vægmalerier i alle farver og kolossale 
buddhastatuer, der tager pusten fra én.  

Om eftermiddagen kører vi til Liuyuan og tager lyntoget til Turpan (også kaldet Turfan). 
De knap 700 kilometer tilbagelægges på bare 3½ time. (NB: Ved ankomsten til Turpan 
skal uret stilles 2 timer tilbage i forhold til Beijing-tid). 

Overnatning på hotel i Turpan. 
 

Dag 8: Turpan – uighurlandsby, Flammebjergene og ruinbyen Jiaohe 
Turpan er en af Silkevejens mest interessante oasebyer. Byen ligger i den østlige ende af 
Xinjiang i Turpanbækkenet, der er en sænkning 154 meter under havets overflade og 
Kinas laveste punkt. Her har karavanerne i århundreder gjort holdt på vejen mellem 
Taklamakan-ørkenen og bjergene i vest. Området har et ekstremt kontinentalklima med 
varme, lange somre og kolde, korte vintre. Det er ikke usædvanligt, at temperatur-
forskellen mellem sommer og vinter overstiger 50 grader! Udenfor byen er opstillet et 
monstrøst termometer, som er 12 meter højt og måler temperaturen i solen. Den 11. juli 
2017 sattes ny rekord, da termometeret viste 89 grader! Selvom vi ikke rejser i 
højsommeren, kan vi godt forvente en varm dag i Turpan.  

Vi har to hele dage med oplevelser i den gamle oaseby og omegn. Vi begynder med 
Tuyoq, som ligger i en kløft 70 km fra Turpan. Det er en charmerende og pittoresk 
uighurlandsby, og den ældste i området. Som en lille tidslomme er den karakteriseret ved 
sine smalle gader med vinranker, rustikke hjem (hvoraf mange er over 200 år gamle) og 
tørrehuse for vindruer. Det er et herligt sted at opleve uighurerne, som er den 
dominerende befolkningsgruppe i Xinjiang. Vi prøver at komme i snak med de lokale og 
nyder de friske vindruer og smukke udsigter.  

Ikke langt fra Tuyoq ligger de golde, røde Flammebjerge, hvor man har målt nogle af 
verdens højeste temperaturer. På skråningerne ligger Bezeklik Tusind Buddha Huler, som 
vi besøger. Dog har man kun fundet 67. De er ikke på kunstnerisk niveau med Mogao og 
ej heller lige velbevarede men stadig interessante, og visse er ældre. De er dateret til 
perioden 317-1368, hvor Bezeklik var et buddhistisk centrum. Efter frokost kører vi til de 
spændende Astanagrave, der i udformning minder lidt om kongegravene i Luxor 
(Egypten) om end mere simple og noget mindre. Her er velbevarede mumier og unikke 
vægmalerier, hvoraf nogle er dateret til det 2. århundrede. 
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Sidst på eftermiddagen nyder vi ruinbyen Jiaohe, som går tilbage til Han-dynastiet i det 
1. århundrede f.v.t. Byen er meget strategisk anlagt på en lille ø midt i en flod, som udgør 
det naturlige forsvarsværk. Jiaohe blomstrede i det 5. århundrede, som en vigtig 
handelsstation på Silkevejen, og byen kom under Tang-dynastiet i det 7. århundrede. Den 
blev ødelagt af mongolerne i det 13. århundrede, men Jiaohe er alligevel ret velbevaret 
med rester af templer og stupaer. Når solen begynder at kaste lange skygger, går vi i de 
skyggefulde gyder mellem høje mure og fornemmer byens storhed. Jiaohe har været 
beskyttet af UNESCO siden 2014. 

Overnatning på hotel i Turpan. 
 

Dag 9: Afslapning i Druedalen. Nattog til Kashgar. 
Vi har en forholdsvis afslappet dag, der begynder med et besøg ved de underjordiske 
vandkanaler. Det er et ældgammelt system, der bringer vand fra bjergene ind til 
ørkenbyen. Uden kanalerne kunne ørkenbyerne ikke eksistere. Bagefter betragter vi den 
44 meter høje Emin Minaret fra 1788 med tilhørende moske.  

Vi spiser frokost hos en uighur-familie med udsigt til druemarkerne. Ud over sine yderst 
søde og velsmagende meloner er Turpan kendt som en af Kinas største, vinproducerende 
regioner. Vi skal smage på de friske meloner, druer og søde rosiner. 

Eftermiddagen er afsat til afslapning eller man kan besøge ruinbyen Gaochang fra det 2. 
århundrede fvt. (NB: ikke inkluderet). Byen var hovedstad i Kongeriget Gaochang under 
Han-dynastiet, indtil den blev ødelagt i det 14. århundrede. Man kan køre rundt i byen i 
æselkærre. 
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Om aftenen kører vi til stationen for at tage nattoget til Kashgar. 

Overnatning på toget. 
 

Dag 10: Markedsdag (søndag) i karavanebyen Kashgar 
Kashgar er en af de ældste og vigtigste byer i Xinjiang og ligger i 1300 meters højde. Med 
et areal på 1.660.000 kvadratkilometer er Xinjiang Kinas største provins og huser langt 
de fleste af Kinas 20 mio. muslimer. Stemningen er fuldstændig anderledes end de 
velkendte østlige provinser; befolkningen er primært uighurer og centralasiatiske 
folkeslag. Religionen er islam, der tales andre sprog, påklædningen og maden er 
anderledes. Xinjiang betegnes ofte som ”Kinas Centralasien”, og det gamle kinesiske 
ordsprog – ”Der er højt til himlen, og kejseren er langt borte” – kunne vel være sagt om 
Kashgar og Xinjiang. Der er på alle måder meget langt til Beijing. Det er på mange måder 
et eventyrland, som på trods af sine vigtige silkevejsbyer stadig er forholdsvis ukendt og 
besøges af få turister. Men regionen er i hastig forandring, for centralmagten er i fuld 
gang med en gennemgribende assimilering af Xinjiang på samme måde, som det er sket 
i Tibet. 

Det er søndag og dermed markedsdag i Kashgar. Vi ankommer med toget om 
formiddagen og køres umiddelbart efter ankomst lidt ud af byen, hvor det berømte 
kvægmarked foregår. Den store plads er fyldt til bristepunktet med køer, heste, æsler, 
geder, får og kameler, som trækkes ned fra vogne og opstilles på sirlige rækker til skue 
for potentielle købere. Gamle mænd med læderansigter og store armbevægelser tinger 
livligt om prisen i en herlig form for organiseret kaos. 

Vi spiser en sen frokost, hvorefter vi skal opleve den legendariske basar. Vi besøger 
forskellige sektioner: silke og bomuld, knive, hatte, potter og pander, frugt og grønt, 
tæpper og smykker. Når vi er mætte af indtryk, kører vi til hotellet og tjekker ind. 

Overnatning på hotel i Kashgar. 
 

Dag 11: Kashgars gamle bydel 
Dagens byrundtur begynder med et besøg i Kinas største moske – Idkah Moskeen fra 
1442. Om fredagen tiltrækker den op mod 10.000 mennesker til bøn. Vi fortsætter til 
Abakh Khojas Mausoleum, der er det helligste sted for sufier i Xinjiang. Abakh Khoja (1626-
94) var en politisk og religiøs leder, som regerede Kashgar i 1600-tallet. Hans smukke, 
kaklede gravmæle blev bygget i 1640 og inkluderer en moske og koranskole og huser 
desuden fem generationer af hans familie. Her hører vi også historien om ”den 
velduftende konkubine”.  

Om eftermiddagen indsnuser vi atmosfæren af den gamle bydel, hvor de lokale faldbyder 
kunsthåndværk til lyden af hammer og mejsel og brægende æsler. Selvom Kashgar er en 
by i udvikling, fornemmer man stadig historiens vingesus i denne ældgamle silkevejsby. 
Uighurernes traditionelle liv fortsætter ufortrødent, og vi kigger indenfor i mørke 
bagerier og pottemagerværksteder, hvor metoderne har ændret sig meget lidt i 
århundreder. Men ikke alt er fred og idyl i Kashgar; mange af de gamle huse rives nu ned 
af kineserne for at bane vej for ”fremskridtet”. For at blive klogere på dilemmaet tager vi 
en snak med et par lokale og hører lidt om spændingerne mellem uighurerne og 
centralmagten i Beijing. 

Overnatning på hotel i Kashgar. 
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Dag 12: Kashgar – Torugart Pas (170 km) – Tash Rabat (115 km) 
Vi forlader Kashgar og kører videre vestpå mod Torugart Pas (3752 m), der danner 
grænse til Kirgisistan. Efter grænseformaliteterne siger vi farvel til Kina og sætter kursen 
mod Tash Rabat i 3200 meters højde. Her ligger en af Kirgisistans meget få arkitektoniske 
seværdigheder. Det er et forholdsvis velbevaret og stort karavanserai fra det 15. 
århundrede, der måler ca. 35 x 33 meter og har 31 rum med kupler og spor efter 
vægmalerier. Tash Rabat lå på en af de mest isolerede strækninger af Silkevejen til og fra 
Kina. Her kunne købmænd, ambassadører og rejsende søge ly på deres lange og 
strabadserende færd.  

Karavanseraiet ligger meget smukt i en grøn dal med rislende bække og murmeldyr i 
bakkerne, og området er perfekt til vandreture. De næste to nætter i Tash Rabat og ved 
søen Song Kol skal vi bo som nomader om end med mere komfort. Vi bor maksimalt fire-
fem personer i hver jurt, og det er en sjov og hyggelig oplevelse. Vi sover i senge, og der 
er ekstra tæpper til rådighed, hvis natten bliver kølig. 

Eftermiddagen er afsat til at nyde det naturskønne område. 

Overnatning i jurter ved Tash Rabat. 
 

Dag 13: Tash Rabat – Song Kol (150 km) 
Vi bliver i højderne, når vi fortsætter nordpå til søen Song Kol, der betragtes som hellig 
af mange kirgisere. Søen er 29 km lang og 18 km bred og er et af nomadernes foretrukne 
tilholdssteder i sommermånederne. Man kan se langt, for der er ingen træer. Foruden de 
mange heste og får, brydes den grønne palet af små edelweiss, og murmeldyr gemmer 
sig for rovfuglene i hullerne på skråningerne. Ved ankomsten til søen tjekker vi ind i vores 
jurter, og der er tid til vandre- eller rideture i området og afslapning i jurtlejren. Vi kommer 
tæt på nomadernes enkle liv og smager deres kurut (tørrede, saltede yoghurt-kugler) og 
nationaldrikken kumis (gæret hoppemælk). 

Overnatning i jurter ved Song Kol. 
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Dag 14: Song Kol – Kochkor (110 km) – Ashu landsby (90 km) 
Efter morgenmaden kører vi til Kochkor. Vejen er dårlig – til tider som vaskebræt – men 
byder på imponerende udsigter, når vi gradvist kører nedad. Der er grønne bjerge så 
langt øjet rækker, og heste, får og yakokser går frit omkring. I Kochkor besøger vi et 
kvindekooperativ og får demonstreret, hvordan man laver filttæpper (shyrdak), og vi 
deltager selv i arbejdet. Der er mulighed for at besøge deres fine butik, som sælger 
filtprodukter af fin kvalitet til meget rimelige priser.  

Efter frokost fortsætter vi til Chong Kemin Nationalpark i 1400 meters højde. Det er endnu 
et smukt naturområde, hvor vi kan opleve den landlige idyl i landsbyen Ashu. Her er udsigt 
til bakker med vilde blomster og højt græs og sneklædte bjergtoppe i baggrunden. Der 
er mulighed for en vandre- eller ridetur i området inden aftensmaden. 

Overnatning i gæstehus i Ashu. 

 

 

Dag 15: Ashu landsby – Bishkek (160 km) – Tashkent (fly) 
Om formiddagen går eller rider vi en tur i området omkring landsbyen og nyder det 
fredfyldte kirgisiske landsbyliv. De frodige dale er omgivet af snedækkede tinder, hvoraf 
nogle er op til 4700 meter høje.  

Efter frokost fortsætter vi til hovedstaden Bishkek. Undervejs gør vi holdt ved 
Buranatårnet, som er en anden af Kirgisistans få arkitektoniske seværdigheder. Tårnet er 
alt, der er tilbage fra den gamle by Balasagun, som var karakhanidernes hovedstad i det 
9. - 10. århundrede. Fra toppen er der en flot udsigt over dalen. For foden af tårnet er 
opstillet en mængde ”balbals”, som er gravsten over vigtige krigere, og som har 
individuelle ansigtstræk og udformning.  
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Ved ankomsten til Bishkek kører vi i lufthavnen for at flyve til Tashkent i Usbekistan. 

Overnatning på hotel i Tashkent. 
 

Dag 16: Tashkent – Bukhara (fly). Byvandring i den gamle by. 
Vi tager morgenflyet til Bukhara og tjekker ind på vores hyggelige hotel ved den gamle 
bydel. Vi har to hele dage i denne pragtfulde middelalderby. Bukhara var ligesom 
Tashkent en vigtig station på Silkevejen og har bevaret meget af sin vidunderlige gamle 
bydel. Byen er rig på historie, og når man vandrer rundt i Bukharas ældgamle gader og 
basarer, bringer lyde, lugte og synsindtryk én tilbage i tiden. Udover at være 
Centralasiens hellige by, blev den også et center for alverdens lærdom. Det gamle 
bycentrum findes omkring dammen Lyabi Hauz, hvor hyggelige caféer spreder stemning, 
og fine bygninger spejler sig i vandet.  

Vi skal se et udvalg af moskeer, minaretter og madrassaer (islamiske skoler), mens guiden 
og rejselederen fortæller om byens turbulente historie. Vi skal desuden besøge citadellet, 
der har rødder så langt tilbage som til 500-tallet og er Bukharas vartegn. De fleste 
nuværende bygninger går dog ”kun” tilbage til 1500-tallet. På pladsen foran citadellet blev 
engelske spioner henrettet i 1842 som en del af et storpolitisk spil - ”The Great Game”. Ind 
imellem arkitekturen besøger vi et par værksteder – fx metalarbejde, guld-/silkebroderi 
eller tæppevæveri.  

Overnatning på hotel i Bukhara. 
 

Dag 17: Bukhara – Emirens Sommerpalads og fri eftermiddag 
Efter morgenmaden kører vi til emirens sommerpalads, som ligger lidt uden for byen. Her 
kan man betragte en spændende russisk arkitektur iblandet orientalske elementer. 
Paladset er komplet med både tronsal, påfuglehave og harem. Bagefter fortsætter vi til 
Bukharas helligste sted - mausoleet for Bakhauddin Naqshbandi. Han var en berømt sufi 
(islamisk mystiker) i 1300-tallet, og hans orden blev en af de vigtigste i Centralasien.  

Vi spiser frokost i Bukhara, og eftermiddagen er på egen hånd. Man kan f.eks. shoppe i 
basarerne, besøge dukkemagerens værksted, gå på opdagelse i det jødiske kvarter eller 
slappe af på en café ved Lyabi Hauz. 

Overnatning på hotel i Bukhara. 
 

Dag 18: Bukhara – Shakhrisabz – Samarkand (370 km) 
Efter morgenmaden kører vi til Samarkand. Undervejs gør vi holdt i Shakhrisabz – Timur 
Lenks fødeby. Her ser vi de historiske steder, blandt andet Kok Gumbaz Moske med den 
fine kuppel og resterne af Timurs engang så mægtige palads, Ak Saroy. Køreturen til 
Shakhrisabz giver et indtryk af Usbekistans varierede geografi fra Bukharas flade 
ørkenlandskaber til det mere frodige bakkeland ved Samarkand.  

Inden vi ankommer til Samarkand sidst på eftermiddagen, gør vi holdt i en landsby for at 
besøge en familie af vævere. På køreturen vækker guiden og rejselederen historien til live 
igen, når de fortæller om Timurriget og tiden efter mongolerne, som blev Usbekistans 
storhedstid.  

Overnatning på hotel i Samarkand. 
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Dag 19: Samarkands højdepunkter 
Dagen byder på en række spændende oplevelser i Usbekistans mest berømte by. Selvom 
Samarkand i dag er landets næststørste by med en befolkning på over 700.000, har den 
stadig bevaret en del af sit historiske præg, om end ikke i samme grad som Bukhara. 
Samarkand blomstrede især under Timur Lenk (1336-1405), som gjorde byen til rigets 
hovedstad, og mange af de historiske bygninger stammer fra dette dynasti.  

Hele dagen er afsat til Samarkands fineste seværdigheder. Vi starter med et besøg i Gur-
i Amir. Mausoleet er fantastisk smukt med sin gyldne inderkuppel, og her ligger Timur og 
hans sønner begravet. Byrundturen fortsætter til Registanpladsen, som har gjort byen så 
berømt, og som pryder forsiden på næsten enhver turistbrochure. Pladsen var i mange 
århundreder byens hjerte og er omgivet af tre madrassaer, som vi besøger. De er ikke 
længere i brug som skoler men er blevet omdannet til værksteder og butikker.  

 

 
 
Efter frokost besøger vi den store moske, Bibi-Khanum, som ikke ligger langt fra Registan. 
Engang var den en af verdens største, indtil den blev ødelagt af persiske tropper i 1740. 
Dele af moskeen blev kraftigt restaureret i 1970erne, men man ser også stadig tydeligt, 
hvordan den så ud forinden. Vi slår et smut igennem basaren, som ligger lige ved siden 
af, og fortsætter til fods til en af byens andre store attraktioner – nekropolen Shah-i Zinda. 
Navnet betyder ”Den Levende Konge” og refererer til Samarkands skytshelgen, Kusam 
ibn Abbas, som var en slægtning til Profeten Muhammad. Han kom til Usbekistan for at 
udbrede islam og betalte med sit liv. Shah-i Zinda er en imponerende flot allé af 
blåkaklede mausoleer, som blev opført fra 11. - 19. århundrede, og her ligger blandt andre 
flere af kvinderne fra Timurs slægt begravet.  

Inden vi spiser til aften, varmer vi op med en vinsmagning i Samarkands ældste vinhus 
”Hovrenko”, der byder på 10 generøse smagsprøver på vine, brandy og ”balsam”. 

Overnatning på hotel i Samarkand. 
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Dag 20: Samarkand – Tashkent  
Vi har endnu det meste af en dag i Samarkand. Den begynder med et besøg i et 
papirværksted. Her ser vi, hvordan bark fra morbærtræet ved hjælp af en stampemølle 
omdannes til ”silkepapir” via de gamle metoder. Turen fortsætter til det interessante 
Afrosiab Museum, der fortæller om Samarkands 2700 år gamle historie. Vi besøger også 
Ulugh Bek Observatorium med tilhørende lille museum. Ulugh Bek (1394-1449) var et 
barnebarn til Timur og blev en anerkendt videnskabsmand og astronom, der kortlagde 
1018 stjerner og beregnede årets længde med en unøjagtighed på bare 58 sekunder.  

Sidst på eftermiddagen kører vi til stationen og tager lyntoget til Tashkent (business 
class). 

Overnatning på hotel i Tashkent. 
 

Dag 21: Tashkent – København  
Om morgenen kører vi til lufthavnen, og hjemrejsen til København begynder. Vores 
fantastiske rejse ad Silkevejen har nået sin slutning. 
 
 
PRIS: se hjemmesiden 

 

INKLUDERET 
• Overnatninger på hotel (3/4*), i gæstehus eller jurt  
• Halvpension dag 2-11 (dog ingen måltider på togturene). Helpension dag 12-14. 

Morgenmad dag 15-20. 
• Dansk rejseleder 
• Engelsktalende guide i hvert land 
• Alle entreer i henhold til programmet 
• Transport i bus i henhold til programmet 
• Transport i højhastighedstog på turistklasse på strækningerne Zhangye – Dunhuang, 

Liuyuan – Turpan og Samarkand – Tashkent 
• Transport i tog på ”soft sleeper”-klasse med fire personer i hver kupé (sovevogn) fra 

Turpan – Kashgar 
• Transport i tog på ”business class” fra Samarkand – Tashkent  
• Fly ud og hjem: København – Xian, Tashkent – København 
• Fly på strækningerne undervejs: Xian – Zhangye, Bishkek – Tashkent, Tashkent – 

Bukhara 
 

IKKE INKLUDERET 
• Rejseforsikring 
• Visum til Kina (fra 962,50 DKK) 
• Drikkepenge 


