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1° Dia - Chegada a Tashkent 

Pernoite: Tashkent 

 

Chegada ao aeroporto de Tashkent e auxílio com bagagem e alfândega. Traslado ao hotel para tomar o café da 

manhã e descansar da longa viagem. 

Logo depois de almoçar em restaurante local, realize um passeio panorâmico pela cidade, visitando os principais 

locais como o Museu de Artes Aplicadas, a Praça da Independência e Eternidade, o Memorial da Segunda Guerra, 

Praça de Opera e Ballet e a Praça Amir Temur. 

 

 

2° Dia - Ida de Tashkent para Khiva (voo) 

Pernoite: Khiva 

 

Pela manhã, saída para visitar a parte antiga da cidade. Conheça as principais Madrassas, a Biblioteca que guarda o 

"Alcorão de Uthman" e o Mercado oriental de Chorsu. Almoço em restaurante local. 

Em seguida, traslado ao aeroporto de Tashkent para embarque com destino a Urgench. Chegada e traslado para o 

hotel em Khiva. 

 

3° Dia - Em Khiva: passeio pela cidade 

Pernoite: Khiva 

 

Segundo lenda, Khiva foi fundada por Sem, um dos filhos de Noé, ao escavar o poço Keivah na então desértica cidade. 

No lugar, ficou a Fortaleza Kunya Ark. 

 

Saída para explorar a pequena cidade de Itchan Kala, protegida por muralhas e declarada Patrimônio Mundial da 

UNESCO, considerada complexo arquitetônico de grande importância, onde se pode admirar minaretes e madrassas 

imponentes como Kalta Minor, Madrassa Mohammed Rahim Khan e Madrassa Islom Khodja, seguindo pelo Palácio 

Tash Hovli e seus entornos, o Mausoléo de Pahlavan Mahmud a Mesquita Juma e a Madrassa Allikulikhan. 

Durante o almoço em restaurante local será preparado o pão uzbeque "lepeshka", considerado por muitos como uma 

iguaria única na Terra. 

 

 

 



4° Dia - Ida de Khiva para Bukhara (voo | somente aos domingos e segundas-feiras) 

Pernoite: Bukhara 

 

Traslado ao aeroporto de Urgench para embarque com destino a Bukhara. 

Almoço em restaurante local. 

Pela tarde, visite os pontos relevantes da cidade, como o Mausoléu dos Samani, o Manancial Santo Chashmai Ayub, a 

Mesquita Bolo Hauz e a Cidadela Ark. 

 

 

5° Dia - Em Bukhara: passeio pela cidade 

Pernoite: Bukhara 

 

Saída pela manhã para conhecer o minarete Kalyan e Mesquita Poi Kalyan, seguindo pela madrassa Miri Arab, Cúpula 

Toki Zargaron, as madrassas Ulughbek e Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mesquita Magoki Attory e 

Cúpula Toki Sarafon. 

Desfrute de um almoço servido em uma casa local, onde poderá experimentar o prato mais popular do país: "Plov" 

(uma versão do arroz de especiarias da Ásia Central). 

À tarde, visite o Complexo Arquitetônico Lyabi Hauz, com suas madrassas e tekkes e os entornos da Mesquita Chor 

Minor.  

 

 

6° Dia - Ida de Bukhara para Samarcanda (trem) 

Pernoite: Samarcanda 

 

Traslado à estação para embarque em trem de alta velocidade Afrosiab ou Sharq com destino a Samarcanda, antiga 

capital do império de Tamerlão, e hoje a terceira maior cidade do país listada desde 2001 como Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO. Chegada e traslado ao hotel. 

 

 

7° Dia - Em Samarcanda: passeio pela cidade 

Pernoite: Samarcanda 

 

Pela manhã, realize um passeio para conhecer locais fascinantes como a Praça Registán, as madrassas Ulughbek, Shir-

Dor, Tilla-Kori e o Mausoléu Guri Emir. 

Depois do almoço em restaurante local, visita à Mesquita Bibi-Khonum e o mercado Bazaar Siab. 

 

 

8° Dia - Ida de Samarcanda para Tashkent (trem) 

Pernoite: Tashkent 

 

Saída rumo a uma aldeia próxima a Samarcanda para visitar uma antiga fábrica de papel, que teve seus métodos de 

produção transformados pela tecnologia ao longo dos séculos. Seguindo os último passeios na histórica cidade de 

Samarcanda, conheça o complexo arquitetônico de Shakhi-Zinda, o Museu Afrosiab e o observatório Ulughbek. 

Almoço em restaurante local. 

À tarde, traslado à estação para embarque em trem de alta velocidade Afrosiab com destino a Tashkent. Chegada e 

traslado ao hotel. 

 

 

9° Dia - Saída de Tashkent 

Traslado ao aeroporto para embarque em seu voo de volta. 


