Usbekistan og Turkmenistan

Denne unikke rejse tager jer til to af Centralasiens mest spændende lande. I Usbekistan
oplever i hovedstaden Tashkent og de berømte karavanebyer Samarkand og Bukhara
samt det enestående kunstmuseum i Nukus – Ørkenens Louvre.
I Turkmenistan kører i med firehjulstrækkere midt ind i ørkenen og slår lejr ved det
imponerende flammende gaskrater – Helvedes Mund. Desuden oplever i hovedstaden
Ashgabat i al sin galskab af marmorpaladser, kilometerlange springvand og roterende
guldstatuer.
Velkommen på et vaskeægte eventyr!
•

Mærk Silkevejens vingesus i karavanebyerne

•

Lad dig fortabe i Bukharas basarer – en fryd for alle sanser

•

Oplev Registanpladsen i Samarkand – en af verdens smukkeste pladser

•

Bliv klogere på Centralasiens historie både før og efter Sovjetunionens kollaps

•

Oplev et af verdens mest specielle museer midt i ørkenen

•

Lad dig fascinere af en gal og visionær præsident i et af verdens mest lukkede lande

•

Nyd synet af Jordens indre under en spektakulær stjernehimmel – midt i den
turkmenske ørken

Panorama Travel ApS ♦ www.panoramatravel.dk ♦ Mail: info@panoramatravel.dk ♦ Tlf: +45 70 70 73 16
Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ♦ CVR-nr.: 37413399 ♦ Rejsegarantifonden #2680
Bank: Arbejdernes Landsbank 5378 – 0243813 ♦ IBAN: DK 2253 7800 0024 3813 ♦ SWIFT: ALBADKKK

Oversigt:
• Dag 1: Afrejse
• Dag 2: Tashkent
• Dag 3: Tashkent - Samarkand
• Dag 4: Samarkand
• Dag 5: Samarkand – Shakhrisabz – Samarkand
• Dag 6: Bukhara
• Dag 7: Bukhara
• Dag 8: Bukhara – Khiva
• Dag 9: Kviha
• Dag 10: Khiva
• Dag 11: Khiva - Nukus
• Dag 12: Nukus – grænsen – Darwaza gaskrater
• Dag 13: Darwaza gaskrater – Ashgabat
• Dag 14: Ashgabat – Nisa
• Dag 15: Yangikala-kløfterne
• Dag 16: Turkmenbashi og det Kaspiske Hav
• Dag 17: Tilbage til Ashgabat
• Dag 18: Hjemrejse

Dag 1: Afrejse
Afgang fra København til Tashkent – Usbekistans hovedstad via Istanbul.
Dag 2: Tashkent
I ankommer til Tashkent tidligt om morgenen og kører til hotellet. Efter et kort hvil spiser
i frokost og tager på byrundtur i Tashkent. I ser Hazrat Imam Square med Kaffal Sashi
Mausoleum og Barak-Khan Madrassah, hvor Uthman-koranen – verdens ældste koran –
opbevares. I ser også Juma Moske, Tillya Sheikh Moske, Kukeldash Madrassah og basaren.
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Tashkent.

Panorama Travel ApS ♦ www.panoramatravel.dk ♦ Mail: info@panoramatravel.dk ♦ Tlf: +45 70 70 73 16
Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ♦ CVR-nr.: 37413399 ♦ Rejsegarantifonden #2680
Bank: Arbejdernes Landsbank 5378 – 0243813 ♦ IBAN: DK 2253 7800 0024 3813 ♦ SWIFT: ALBADKKK

Dag 3: Tashkent – Samarkand
Efter en forholdsvis tidlig morgenmad køres i til stationen og tager med
højhastighedstoget ”Afrosiab”, som afgår kl. 8:00. Allerede kl. 10:10 ankommer det til
Samarkand. Efter et kort hvil på hotellet begynder den guidede bytur i en af verdens
ældste og mest interessante byer. I besøger den ikoniske Registanplads med de tre
smukke madrassaer, hvor man i dag kan opleve fine kunsthåndværk-steder. I besøger
også det storslåede Gur-Emir-mausoleum, hvor Usbekistans store helt, Emir Timur (13361405), ligger begravet sammen med de mandlige slægtninge i hans familie.
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Samarkand.

Dag 4: Samarkand
Dagen er afsat til flere af byens store seværdigheder: Bibi-khanum Moske, Siab Bazar,
Shah-i-zinda Ensemble (allé af mausoleer fra 11. – 19. årh.), Khazrat-Khizr Moske, den gamle
præ-Samarkand bosættelse Afrosiab med museum, mausoleet for Profeten Daniel samt
det interessante Ulugh Beg Astronomiske Observatorium. Om aftenen inviteres i på
middag i et Usbekisk hjem i Samarkand (privat restaurant).
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Samarkand.
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Dag 5: Samarkand – Shakhrisabz – Bukhara
I forlader Samarkand og fortsætter langs Silkevejen til en anden af Usbekistans
karavanebyer. 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 landets bedst bevarede og mest charmerende byer. På vej til Bukhara gør i
holdt i 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 i resterne af Ak-Sarai Palads, basaren, Kok-Gumbas Moske, Khazrat-Imam Moske
(14. årh) samt Gumbazi-Seidan Mausoleum (14. årh).
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Bukhara.
Dag 6: Bukhara
I går på opdagelse i den gamle by blandt kupler og lerklinede huse. Blandt de mange
seværdigheder kan nævnes det gamle citadel, Ismail Somanis Mausoleum samt en række
madrassaer og moskeer. Guiden fortæller om byens rige historie krydret med sjove
anekdoter. I ser naturligvis også Bukharas vartegn, Kalyon Minaret, som er 48 meter høj
og stammer fra år 1127. Undervejs vandrer i gennem de gamle handelskupler, der stadig i
dag fungerer som basarer, og som faldbyder alt fra tæpper, krydderier og
miniaturemalerier til musikinstrumenter og silketørklæder.
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Bukhara.
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Dag 7: Bukhara
I 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 i også besøger.
Eftermiddag er fri til afslapning, indkøb eller til at udforske Bukhara på egen hånd.
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Bukhara.
Dag 8: Bukhara – Khiva
I forlader Bukhara og sætter kursen mod Khiva endnu længere mod vest ad en ny
hovedvej. Det er en lang men interessant køretur, hvor i blandt andet oplever Kyzylkumørkenen. Trods komforten fra bilen fornemmer man tydeligt, hvad karavanerne udsattes
for, når de skulle forcere ørkenen. Undervejs ser i floden Amu-Darya (Oxus), der blev
bekrevet af Alexander den Store. I ankommer til Khiva sidst på dagen.
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Khiva.
Dag 9: Khiva
Khiva minder om Bukhara med sin fine bymur og lerklinede huse men er endnu bedre
bevaret om end også lidt mere museumsagtig. Det er som at træde tilbage i
middelalderen, når man passerer byporten til den charmerende by. Matematikeren AlKhorezmi blev født i Khiva, og både algoritme og algebra tilskrives ham. I ser Khivas flotte
minareter, moskeer og mausoleer samt karavanserais, paladser og basarer. Undervejs
hører i om byens grumme fortid som slavehandlernes foretrukne by.
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Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Khiva.
Dag 10: Khiva
Dag på egen hånd. I kan slappe af, gå i basaren eller slentre en tur i byen og tage en snak
med de lokale. I kan også arrangere en tur ud af byen for at besøge nogle af de mange
ruinborge, som stikker op af ørkensandet (ikke inkluderet).
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Khiva.

Dag 11: Khiva – Nukus
Om morgenen forlader i Khiva og kører til Nukus. I tjekker ind på hotellet, hvorefter
byrundturen begynder. I besøger Karakalpak Kunstmuseum for at se en af de mest unikke
kunstsamlinger i verden. Museet har en samling på 82.000 værker, og det hele skyldes én
mand: Igor Savitskiy (1915-84). Han slog sig ned i Nukus i 1950 og samlede avantgardekunst, som de sovjetiske myndigheder censurerede. I hører om Savitskiys arbejde og
vanskeligheder ved at opbygge og bevare denne uvurderlige samling, der har fået
tilnavnet ”Ørkenens Louvre” (se http://www.savitskycollection.org). Derefter fortsætter i
til Mazlumkhan Sulgu Mausoleum, Shamun Nabig Mausoleum, Halika Erjep Madrassa og
den gamle bydel Ali Belgisiz.
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Nukus.
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Dag 12: Nukus – grænsen – Darwaza gaskrater
Efter morgenmaden transfer til grænsen "Khojayli". I krydser grænsen til Turkmenistan og
mødes med jeres turkmenske guide og chauffører i firhjuls-trækkere. De sætter kurs mod
Konya Urgench, som er et af Turkmenistans vigtigste arkæologiske områder. Om
eftermiddagen fortsætter i sydpå gennem ørkenen til Darwaza gaskrater. I slår lejr nær
krateret, der brænder endeløst i mørket midt i ørkenen. Her nyder i en BBQ og betragter
det spektakulære bål.
Måltider: morgenmad
Overnatning i telte i ørkenen.

Dag 13: Darwaza gaskrater – Ashgabat
Efter morgenmaden kører i til Ashgabat, hvor i ankommer om eftermiddagen. Undervejs
kan i måske besøge i en semi-nomadisk ørkenlandsby (efter aftale med chaufførerne).
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Ashgabat.
Dag 14: Ashgabat og Nisa
Hele dagen er afsat til at opleve Turkmenistans fascinerende hovedstad. Byen er et
mirakel i ørkenen klædt i stål og hvidt marmor og med guldstatuer af præsidenten og
kilometerlange springvand i byens gader. I ser Uafhængigheds-parken, Neutralitetsbuen,
Ferrishjulet og Bryllupspaladset, Turkmenbashi Moske-mausoleet og Nationalmuseet samt
forskellige mindesmærker.
I kører desuden uden for byen og ser på de spændende arkæologiske udgravninger ved
Nisa – en kongelig by, der er ca. 2300 år gammel. Nisa blev grundlagt af partherne, et
nomadefolk som drev Alexander den Stores hær tilbage og skabte et imperium, der
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strakte sig fra Eufrat til Indus. Nisa var befæstet med 43 tårne, der skulle beskytte det
kongelige palads. Det ene herskerdynasti afløste det andet indtil det. 13. årh., hvor
mongolerne kom, belejrede byen og jævnede den med jorden.
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Ashgabat.

Dag 15: Yangikala-kløfterne
En af naturperlerne i Turkmenistan - Yangikala-kløfterne – ligger 170 km nordøst for
havnebyen Turkmenbashi (ved det Kaspiske Hav). "Yangi kala" kan oversættes til ”ildfæstninger". Faktisk er det klipper i hvide, gule, okker, lilla og røde farver, udskåret af vind
og regn. Det ligner stenslotte fra en fantasiverden. Kløfterne er måske smukkest ved
solnedgang, når alt er malet i en rød, varm farve. Engang var bunden af kløfterne havbund.
I dag kan man gå rundt som i en naturpark af skulpturer lavet af komprimeret jord.
I tager et morgenfly til Turkmenbashi og kører derfra til Yangikala-kløfterne (170km).
Undervejs stopper i ved udsigtspunkter og har picnic. I nyder landskaberne hele
eftermiddagen og har BBQ ved solnedgangen i kløfterne.
Måltider: morgenmad
Overnatning i telte i Yangikala.
Dag 16: Turkmenbashi og det Kaspiske Hav
I kører tilbage til Turkmenbashi og besøger byen. I skal opleve dens få seværdigheder
(den russisk-ortodokse kirke, havnen, basaren) og betragte det Kaspiske Hav. Resten af
eftermiddagen er til afslapning.
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Turkmenbashi.
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Dag 17: Tilbage til Ashgabat
I tager et morgenfly tilbage til Ashgabat. Eftermiddagen er på egen hånd.
Måltider: morgenmad
Overnatning på hotel i Ashgabat.
Dag 18: Hjemrejse

Pris: se panoramatravel.dk
Prisen inkluderer
• Flybillet København-Tashkent
• Flybillet Ashgabat-København
• Indenrigsflyvning Urgench-Tashkent
• Indenrigsflyvning Turkmenbashi- Ashgabat
• Hotelpakke STANDARD: overnatning på gode mellemklassehoteller (3-3+) i delt
dobbeltrum.
• Morgenmad
• Privat transport i bil med chauffør ifølge program
• Tog fra Tashkent – Samarkand (turistklasse)
• Engelsktalende lokalguider
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Ikke inkluderet
• Entréer
• Måltider ud over morgenmad
• Drikkepenge til lokale guider og chauffører
• Rejse- og afbestillingsforsikring
• Visum til Turkmenistan
Praktisk information
Passet skal være gyldigt i 6 måneder efter hjemrejse.
Der kræves visum til Turkmenistan, som søges inden afrejse.
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Pris: se panoramatravel.dk
Prisen inkluderer
• Fly København-Tashkent / Ashgabat-København (Turkish Airlines via Istanbul)
• Hotelpakke STANDARD+ : overnatning på gode mellemklassehoteller (3-3+*) i delt
dobbeltrum; dog camping ved gaskrateret dag 12 og i Yangikala dag 15 (2-personers
telte)
• Morgenmad alle dage
• Aftensmad dag 4
• BBQ dinner ved gaskrateret dag 12
• Picnic lunch og dinner i Yangikala dag 15
• Entréer i Usbekistan
• Transfers til/fra lufthavne
• Indenrigsfly fra Ashgabat-Turkmenbashi og Turkmenabshi-Ashgabat (Boeing 737)
• Transport i Usbekistan: højhastighedstog fra Tashkent-Samarkand; minibus fra
Samarkand-Bukhara-Khiva-Nukus-grænsen
• Transport i Turkmenistan: biler (sedan) og 4x4 med tre passagerer i hver
• Engelsktalende lokalguider
• Visa support i Turkmenistan (”Letter of Invitation”, ”state registration” og ”state travel
pass”)

Ikke inkluderet
• Afbestillings- og rejseforsikring
• Visum til Turkmenistan (59 USD)
• Ind-/udrejseskatter i Turkmenistan (14 USD)
• Måltider ud over morgenmad med undtagelse af BBQ dag 12 og frokost/aftensmad dag
15.
• Drikkepenge til chauffører og guider
• Entréer i Turkmenistan
• Foto/video-gebyrer ved seværdigheder (småbeløb)

Praktiske oplysninger
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse og indeholde mindst to blanke sider
til viseringer.
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