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Usbekistan 
- Tashkent, Samarkand, Shakhrisabz, Bukhara, Khiva, Tashkent 

 

I 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 og Khiva 
• Mærk historiske vingesus i karavanebyerne 
• Lad dig fortabe i Bukharas basarer – en fryd for alle sanser 
• Oplev Registanpladsen i Samarkand – en af verdens smukkeste 
• Bliv klogere på Centralasiens historie både før og efter Sovjetunionens kollaps 
• Gå en tur i historiske Khiva og tag en afstikker til glemte ørkenborge 
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Oversigt 
• Dag 1: Afrejse 
• Dag 2: Tashkent  
• Dag 3: Tashkent - Samarkand 
• Dag 4: Samarkand 
• Dag 5: Samarkand – Shakhrisabz – Samarkand 
• Dag 6: Samarkand – Gijduvan – Bukhara 
• Dag 7: Bukhara 
• Dag 8: Bukhara 
• Dag 9: Bukhara – Khiva 
• Dag 10: Khiva 
• Dag 11: Khiva 
• Dag 12: Khiva – Tashkent 
• Dag 13: Hjemrejse 

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

Måltider inkluderet: på flyene 

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, samt Juma Moske, Tillya Sheikh Moske, Kukeldash Madrassah og basaren.  

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Tashkent. 
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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 (1336-1405), ligger begravet 
sammen med de mandlige slægtninge i hans familie. 

Måltider inkluderet: 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, ikke 
inkluderet). 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Samarkand. 
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Dag 5: Samarkand – Shakhrisabz – Samarkand 
Dagstur til Emir Timurs fødeby syd for Samarkand. Ruten følger en smuk bjergvej og 
passerer flere lokale landsbyer, hvor tiden har stået stille. I Shakhrisabz besøger vi 
resterne af Ak-Sarai Palads, basaren, Kok-Gumbas Moske, Khazrat-Imam Moske (14. årh) 
samt Gumbazi-Seidan Mausoleum (14. årh). Derefter vender I tilbage til Samarkand. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Samarkand. 

 
Dag 6: Samarkand – Gijduvan - 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.  

Undervejs gør I holdt i Gijduvan og besøger et af landsbyens berømte keramiske 
værksteder og hører om de ældgamle teknikker. Ved ankomsten til Bukhara tjekker I ind 
på hotellet og spiser til aften ved den hyggelige dam, Lyabi Hauz, i hjertet af den gamle 
bydel. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Bukhara. 

 
 
Dag 7: 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. 

Om aftenen besøger vi en gæstfri familie og lærer hvordan man tilbereder nationalretten 
plov (rispilaf). 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Bukhara. 
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Dag 8: 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 inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Bukhara. 

 

Dag 9: 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 Kyzylkum-
ørkenen. 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 inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Khiva. 
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Dag 10: 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 Al-
Khorezmi 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. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Khiva. 

 

Dag 11: 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 
ørkenborge, som stikker op af ørkensandet (ikke inkluderet). 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Khiva. 

 
 
Dag 12: Khiva - Tashkent 
I kører til Urgench for at flyve tilbage til Tashkent. Efter indtjekning på hotellet skal I 
opleve hovedstadens nye bydel: Uafhængighedspladsen, Museet for Kunsthåndværk, 
Teaterpladsen, Emir Timur-pladsen og Tashkent Metrostation (fint dekoreret). Om 
aftenen spiser I afskedsmiddag og får nogle timers hvil, inden I køres til lufthavnen. 
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Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Tashkent. 

 

Dag 13: Hjemrejse  
Tidlig hjemrejse fra Tashkent med ankomst til Danmark om eftermiddagen. Jeres eventyr 
på Silkevejen er slut for denne gang. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

 

Pris: se panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Flybillet København-Tashkent, retur 
• Hotelpakke STANDARD: overnatning på gode mellemklassehoteller (3-3+) i delt 

dobbeltrum. 
• Morgenmad 
• Privat transport i bil med chauffør ifølge program 
• Tog fra Tashkent – Samarkand (Business Class) 
• Indenrigsflyvning: Urgench - Tashkent 
• Engelsktalende lokalguider 

 

Ikke inkluderet 
• Entréer  
• Måltider ud over morgenmad 
• Drikkepenge til lokale guider og chauffører 
• Rejse- og afbestillingsforsikring 

 

Praktisk information 
Passet skal være gyldigt i 6 måneder efter hjemrejse. 


