
ĮĮssppūūddiinnggaa  88  ddiieennųų  ((77  nnaakkttųų))  kkeelliioonnėė  įį  

UUzzbbeekkiissttaannąą  

  
 

Kelionė į Uzbekistaną - tai pažintis su romantiška, unikalia Rytų šalimi, kurioje išvysite 

pasakiškus senovinius miestus, didingus kalnus ir slėnius, nesibaigiančias dykumas. 

Įsikūręs centrinės Azijos širdyje, Uzbekistanas yra unikalioje civilizacijų, gyvenimo būdo, 

religijų ir kultūros kryžkelėje: didžiųjų imperijų centras, esantis  tarp klajoklių genčių, 

juntama budizmo, krikščionybės ir islamo įtaka, per jį driekėsi mitinis Šilko Kelias, 

jungdavęs Kiniją su Europa. Kelionėje gėrėsitės kerinčia architektūra, giliomis 

tūkstantmečius nesikeičiančiomis tradicijomis, sočia ir aromatinga virtuve. 

 



 

Pirma Diena. 

Skrydis Ryga – Taškentas. 21:00 Atvykstame į Taškento oro uostą. Pervežimas Į viešbutį. 

Įsikūrimas. 

Antra diena. Taškentas – Chiva. 

 6:00 pusryčiai. 6:30 pervežimas į oro uostą. 7:25 skrydis į Urgenčą. 8:55 atvykimas į 

Urgenčą, vykstame į Chivą.  

 

 



 

Vieną seniausių pasaulio miestų Chivą pagal vieną iš legendų kadaise įkūrė Nojaus sūnus 

Šemas. Chivos klestėjimo laikotarpis prasidėjo XVI-XVIII a., kai ji tapo Chivos chanato 

sostine. 10:00 ekskursinės programos pradžia – didingomis sienomis apsuptas pirmasis 

Pasaulinio paveldo Vidurinėje Azijoje paminklas-Chivos istorinis vidinis miestas Ičan Kale. 

Kurtas šimtmečius (seniausi architektūros paminklai priskiriami XIV amžiui) pilies 

įtvirtinimai ir rūmai mečetės ir medresės, mauzoliejai ir minaretai, karavansarajai ir pirtys 

pavertė Ičan Kale unikaliu miestu-muziejumi (12:30 įsikūrimas viešbutyje, pietūs pagal 

poreikį). 

Vakarienė restorane. 

Trečia diena. Chiva – Buchara. 

Po pusryčių-pervežimas į Bucharą (450 km.) per KyzylKumo dykumą. Sustojimai 

nuotraukoms. 

 

 

Atvykimas į Bucharą ir įsikūrimas viešbutyje.  

http://www.lehko.lt/salys/uzbekistanas/uzbekistano_miestai/chiva/
http://www.lehko.lt/salys/uzbekistanas/uzbekistano_miestai/chiva/
http://www.lehko.lt/salys/uzbekistanas/uzbekistano_miestai/chiva/


Ant Šilko kelio stovintis Bucharos miestas yra daugiau nei 2000 metų senumo. Tai 

geriausiai išlikęs viduramžių miestas centrinėje Azijoje su beveik tobulai išlikusiu miesto 

planu. Miesto senamiestis yra lyg muziejus po atviru dangumi, kurio patys garsiausi išlikę 

architektūros paminklai yra X a. islamiškosios architektūros šedevrai. Buchara – dar 

vienas UNESCO saugomas Šilko kelio miestas su mauzoliejais, minaretais ir citadelėmis 

(kai kurie iš jų daugiau nei 2500 metų senumo). Ekskursija: Emyro tvirtovė,  BoloChauz 

mečetė, Samanidų mauzoliejus. 

 

 

Vakarienė nacionaliniame restorane. 

Ketvirta diena. Buchara. 

Po pusryčių tęsiame ekskursiją Bucharoje: ČašmaAjub mauzoliejus, Liabi Chauz, 

Poikalian kompleksai, Tak-i-Sarafon, Telpak Furušon, Tim Abdula-Chan ir Tak-i-Zargaron 

prekybos kupolai, Moch arba Magali-Atari mečetė, Chalifa Nijazbula Medresė. 

Vakarienė nacionaliniame restorane. 

Penkta diena. Buchara – Samarkandas. 

4:00 Pervežimas (pusryčiai „lanč boksai“) į geležinkelio stotį. 5:00 išvykimas į Samarkandą 

greituoju „Afrosijab“ traukiniu. 6:35 atvykstame į Samarkandą. 

Samarkandas yra vienas seniausių pasaulio mestų – Romos, Atėnų, Babilono 

bendraamžis. Prieš penkis šimtus metų prieš Kristų senovės valstybės Sogdiano sostinė 



vadinta „Marakandu“. Samarkandas įkurtas VI a. pr. m. e. pradžioje vietoje, kurioje kirtosi 

prekybiniai keliai. Iš Kinijos ir kitų tolimųjų šalių keliavo vilkstinės, nešančios šilką, 

prieskonius, kailius, kvepalus ir kitas prabangos prekes. 751 metais vietiniai meistrai 

sugalvojo, kaip iš skudurų galima gaminti popierių, todėl suklestėjo mokslai. Viduramžiais 

čia buvo galingos Tamerlano (Timūro) imperijos sostinė, garsėjanti geriausiu pasaulyje 

popieriumi ir nuostabiu brokatu, spalvotu stiklu ir šilku. Siaubdamas Aziją totorių mongolų 

užkariautojas Timūras Šlubasis žiaurumu pranoko net savo pirmtaką Čingischaną, todėl į 

jo sostinę Samarkandą pateko didžiuliai turtai ir daugybė belaisvių amatininkų. Čia įsikūręs 

Tamerlanas ne tik perstatė miestą, dar nepamiršusį Čingischano siautėjimo, bet ir pastatė 

čia Karaliaus kapą, kuriame jis vėliau buvo palaidotas. Šią kapavietę atvykdami į 

Samarkandą iš bet kurios pusės pamatysite pačią pirmą. Dabar Samarkandas – antras 

pagal dydį Uzbekistano miestas, kuriame gyvena daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Per 

nepriklausomybės metus Samarkandas dar labiau išgražėjo, ypač kruopščiai saugodamas 

savo istoriją, daugelį viduramžių architektūros paminklų, didžiausio Smarkando turto, 

UNESCO pripažino pasaulio reikšmės paveldu. 

 

Ekskursija: Registano aikštė, GurAmir, Ulugbeko observatorija, Šventasis Danilas, 

Apsilankymas „Siab“ turguje (12:30įsikursime viešbutyje, pietūs  pagal poreikį).  



 

Vakarienė restorane. 

Šešta diena. Samarkandas. 

Po pusryčių ekskursijos tęsinys: BibiChanum mečetė, ŠochiZinda, popieriaus gamybos iš 

šilko fabrikas „Meros“, vyno ir konjako degustacija „Chovrenko“ gamykloje.  

Vakarienė restorane. 

Septinta diena. Samarkandas – Taškentas. 

5:00 pusryčiai. Pervežimas į geležinkelio stotį. 6:35 išvykimas į Taškentą. 8:45 atvykimas į 

Taškentą. 

 

Pirmosios žinios apie Uzbekistano sostinę, kurioje dabar gyvena daugiau nei 3 mln. 

žmonių, rastos II a. pr.Kr. senovės rytų kronikose. Po visa griaunančio žemės drebėjimo 

http://www.lehko.lt/salys/uzbekistanas/uzbekistano_miestai/taskentas/
http://www.lehko.lt/salys/uzbekistanas/uzbekistano_miestai/taskentas/
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1966 m. miestas buvo perstatytas iš naujo.Ekskursija: Chasti Imami kompleksas, 

Nepriklausomybės aikštė (12:00 įsikūrimas viešbutyje, pietūs pagal poreikį), Taškento 

Metro, A. Navos vardo teatras. 

 

 

Vakarienė restorane. 

Aštunta diena. Taškentas – Ryga. 

6:00 pusryčiai. Pervežimas į oro uostą, 9:00 skrydis į Rygą. 

             Pastaba: kelionės metu lankomų objektų kiekis ir eiliškumas gali keistis.  

Kelionės kaina: nuo 710 Eur. 

Į kainą įskaičiuota: 

 Apgyvendinimas dviviečiame viešbučio kambaryje su pusryčiais. 

 Ekskursinė programa. 

 Rusakalbis gidas. 

 Komfortabilus transportas su kondicionieriumi. 

 Vakarienės. 

 Bilietai į lankytinus objektus. 

 Traukinio bilietai Buchara-Samarkandas ir Samarkandas-Taškentas. 

 Lėktuvo bilietai Taškentas-Urgenčas. 

 Kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos. 

 

http://www.lehko.lt/salys/uzbekistanas/uzbekistano_miestai/taskentas/


Į kainą neįskaičiuota: 

 Pietūs. 

 Leidimai fotografavimui ir filmavimui. 

 Alkoholiniai gėrimai vakarienių metu. 

 Skrydis Ryga-Taškentas-Ryga. 

 Kelionės draudimas. 

 Arbatpinigiai gidui ir vairuotojui. 

 Kitos asmeninės išlaidos. 

Skrydžio Ryga-Taškentas-Ryga kaina nuo 380 Eur. 

 

 

 

 

 


	5:00 pusryčiai. Pervežimas į geležinkelio stotį. 6:35 išvykimas į Taškentą. 8:45 atvykimas į Taškentą.

