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“Zīda ceļa” IR Kultūras ceļojums uz Uzbekistānu 
06 – 13.09.2019 

 Ceļojuma programma – laika plāns. 
06. septembris  (piektdiena) 
 

 Laiks Aktivitāte 

22:00 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas Rīga izlidošanas zālē pie Uzbekistan Airways pasažieru 
reģistrācijas stendiem, lai veiktu grupas dalībnieku un bagāžas reģistrācija reisiem Rīga  – 
Taškenta. 
 

Grupas vadītāja – Solvita Lapiņa (tel. 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar IR kultūras ceļojums 
logo un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku. Aviobiļetes cenā iekļauta nododamā bagāža (līdz 
20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg).  
 

Katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

 ceļojuma apdrošināšana;  

 brauciena programma; 

 noderīga informācija par Uzbekistānu. 

23:50 Grupas izlidošana uz Taškentu ar Uzbekistan Airways reisu.  

07. septembris  (sestdiena) 
  

Laiks Aktivitāte 

06:50 Grupas ielidošana Taškentas starptautiskajā lidostā.  

07:30 Tikšanās ar gidu pasažieru sagaidīšanas zālē. 

07:45 -  08:10 
Transfērns uz viesnīcu Arien Plaza http://arienplaza.uz/  
Viesnīcas adrese:  47 Bogi Buston, Taškenta.  Tel.: (+ 998 71) 253-53-25, 253-10-83; 

08:10 – 12:45 Brīvais laiks atpūtai pēc nakts pārlidojuma. 

12:45 Grupas satikšanās ar gidu (krieviski runājošu) viesnīcas vestibilā. 

13:00 – 14:00 
Pusdienas restorānā Afson (iekļautas ceļojuma cenā).  
Pusdienu ēdienkarte – dažādi salāti, uzkodas, zupa, pamatēdiens, viegls deserts, tēja, ūdens.  

14:00 – 19:00 

Ekskursija pa Taškentu, kuras laikā mēs apmeklēsim: 
Taškentas centrālo daļu un Taškentas vecpilsētu (to Taškentas daļu, kas saglabājusies pēc 1966. 
gada zemestrīces), Timurīdu muzeju, Ališera Navoi operas un baleta teātra ēku, kuru 1945. gadā 
uzcēluši japāņu karagūstekņi, memoriālo kompleksu 1966. gada Taškentas zemestrīces upuriem, 
vēsturisko Hasti Imam mošejas kompleksu, muzikālās strūklakas un vēl daudz ko citu. . 
Ekskursijas laikā tās dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais.  

19:00 – 20:30 
Vakariņas restorānā Karavan (iekļautas ceļojuma cenā).  
Vakariņu ēdienkarte – dažādi salāti, uzkodas, zupa, pamatēdiens, viegls deserts, tēja, ūdens. 

20:30 – 20:45 Transfērs uz viesnīcu Arien Plaza 3* http://arienplaza.uz/index.php/en  

No 20:45  Brīvais laiks atpūtai. 

 
08. septembris (svētdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

http://arienplaza.uz/
http://arienplaza.uz/index.php/en
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Līdz 10:45 Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

11:00 – 11:15 Transfērs līdz Taškentas starptautiskajai lidostai, lai izlidotu uz Samarkandu. 

13:00 – 13:55  Lidojums ar Uzbekistan Airways no Taškentas līdz Samarkandai. 

13:55 – 14:30 Bagāžas saņemšana, iekārtošanās autobusā.  

14:30 – 14:45 Transfērs līdz restorānam Sjuzane. 

14:45 – 16:00 
Pusdienas restorānā Sjuzane (iekļautas ceļojuma cenā).  
Pusdienu ēdienkarte – dažādi salāti, uzkodas, zupa, pamatēdiens, viegls deserts, tēja, ūdens.  

16:00 – 18:00 
Ekskursija pa Samarkandu – pilsētu, kura pazīstama pasaulei jau kopš Maķedonijas Aleksandra 
laikiem. Pirmās Samarkandas ekskursijas laikā mēs apmeklēsim Gur Emir mauzoleju (14-15.gs) – 
vietu, kur apglabāts dižais valdnieks Timurs, kurš pazīstams arī kā Tamerlāns, viņa dēli un mazdēli. 

18:00 – 18:15 

Transfērs uz viesnīcu City Hotel 3* (viesnīca atrodas Samarkandas centrālajā daļā). 
www.cityhotel.uz 
Viesnīcas adrese: 19 A University Boulevard, Samarkanda 140129, Uzbekistāna. 
Tālruņa numurs: +998 66 239 82 82 

No 18:15 Iekārtošanās viesnīcas numuriņos, brīvais laiks patstāvīgai Samarkandas iepazīšanai. 

 
09. septembris (pirmdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:00 – 13:00 

Lielā Samarkandas iepazīšanas ekskursija, kuras laikā mēs apmeklēsim: 
Registānas laukuma kompleksu (14. – 16. gs.), kurā atrodas trīs ievērojamas medreses Šedora, 
Ulugbeka un Tilljakori.  Apskatīsim grandiozo Bibihanum mošeju, kura ir viena no lielākajām 
Centrālāzijā.  

13:00 – 15:00 

Jūs gaida interesants piedzīvojums - pusdienas īstā uzbeku mājā, kur pusdienas gatavos nevis 
pavārs, bet mājas saimniece (iekļautas ceļojuma cenā).  
Pusdienu ēdienkarte – dažādi salāti, uzkodas, zupa, pamatēdiens – manti (uzbeku pelmeņi ar 
dažādu pildījumu), viegls deserts, tēja, ūdens.  

15:00 – 18:00 
Lielās Samarkandas ekskursijas turpinājums, kuras laikā mēs apmeklēsim Šahi Zinda (11. – 15. 
gs.) kompleksu – Samarkandas augstmaņu nekropoli, un Šahi Zindas muzeju. 

18:00 – 19:30  
Pēc garas, saulē pavadītas dienas, degustēsim Uzbeku vīnus (apm. 10 veidi) un 2 veidu konjakus 
(degustācija ieklauta ceļojuma cenā). 

19:30 – 19:45 Transfērs uz viesnīcu.  

19:45 Brīvais laiks patstāvīgai Samarkandas iepazīšanai. 

 
10. septembris (otrdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 08:45 Brokastis viesnīcas restorānā, izrakstīšanās no viesnīcas un bagāžas novietošana autobusā.  

09:00 – 12:00 Lielā un eksotiskā Samarkandas tirgus – Siābas tirgus apmeklējums gida pavadībā. 

12:00 – 13:00 Brauciens ar autobusu Buhāras virzienā.  

http://www.cityhotel.uz/
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13:00 – 14:00 
Pusdienas Čaihana, jeb restorānā kur pusdieno vietējie, dodoties no Samarkandas uz Buhāru 
(iekļautas ceļojuma cenā).  
Pusdienu ēdienkarte – uzkoda vai zupa, pamatēdiens, tēja, ūdens.  

14:00 – 15:00 
Transfērs līdz pilsētiņai Gidžuvan, lai apmeklētu vietējā keramiķa darbnīcu un iepazītos ar to, kā 
top slavenā Gidžuvanas keramika.  

15:00 – 16:30  Keramiķa darbnīcas apmeklējums Gidžuvan pilsētiņā. 

16:30 – 18:00 
Transfērs ar autobusu līdz Buhārai, iekārtošanās viesnīcā Lyabi Haus 3* (viesnīca atrodas pašā 
Buhāras centrā, pie Ljabi promenādes). http://www.lyabihouse.com/ . 
Viesnīcas adrese: N.Husainova iela 7, Buhāra, Uzbekistāna, 200118. 

no 18:00 Brīvais laiks atpūtai. 

 
11. septembris (trešdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 08:45 Brokastis viesnīcas restorānā, izrakstīšanās no viesnīcas un bagāžas novietošana autobusā.  

09:00 – 13:00 
Lielā Buhāras ekskursija, kuras laikā mēs apmeklēsim: “Pilsētu – pilsētā” - Ark citadeli (4.gs. 
pirms Kristus), Bolo mošeju, Samanīdu dinastijas mauzoleju (9.-10.gs.) un Čašima Ajub mauzoleju 
(4. – 19.gs.). 

13:00 – 15:00 

Pusdienas īstā uzbeku mājā, kur pusdienas gatavos nevis pavārs, bet mājas saimniece (iekļautas 
ceļojuma cenā).  
Pusdienu ēdienkarte – dažādi salāti, uzkodas, zupa, pamatēdiens – plovs, viegls deserts, tēja, 
ūdens.  

15:00 – 18:00 

Lielās Buhāras ekskursijas turpinājums, kuras laikā mēs apmeklēsim: Poi Khalon ansambli 
(Buhāras sakrālās dzīves sirdi), slavenā valdnieka un zinātnieka Ulugbeka medrese, Magogi Atori 
mošeju (12. – 16.gs.), Koši medrese ansambli  un vēl daudz ko citu. 
Ekskursijas noslēgums pie viesnīcas Lyabi Haus. 

No 18:00  Brīvais laiks patstāvīgai Buhāras iepazīšanai. 

 
12. septembris (ceturtdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 08:45 Brokastis viesnīcas restorānā.  

09:00 – 13:00 

Buhāras ekskursijas turpinājums.  
Šodien mēs apskatīsim – Čo Minor minaretu, UNESCO pasaules kultūras mantojumā iekļauto Čor 
Bakir nekropoli, jeb “Mirušo pilsētu” (tajā apglabāti Džuibāras šeihu dinastijas piederīgie) un šis 
komplekss tiek uzskatīts par unikālu. 

13:00 – 14:30 
Pusdienas restorānā   (iekļautas ceļojuma cenā).  
Pusdienu ēdienkarte – dažādi salāti, uzkodas, zupa, pamatēdiens, viegls deserts, tēja, ūdens.  

14:30 – 18:00 
Šajā ekskursijas daļā apskatīsim Buhāras pievārti – apmeklēsim Sitorai Mohi Hosa pili, kas bija 
Buhāras emīra ārpilsētas rezidence un ir būvēta 19.gs. nogalē. Dzejnieki ir reikiši, ka Sitorai Mohi 
Hosa pils savā krāšņumā līdzinās “mēnesim un zvaigznēm”… 

18:00 – 19:00  
Uzbeku folkloras šovs (dziesmas, dejas un tautastērpu demonstrācija) Devon Begi medhrese 
(iekļauts ceļojuma cenā). 

http://www.lyabihouse.com/
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19:00 – 21:00 
Vakariņas restorānā Old Buhara (iekļautas ceļojuma cenā).  
Vakariņu ēdienkarte – dažādi salāti, uzkodas, zupa, pamatēdiens, viegls deserts, tēja, ūdens. 

21:00 – 21:15 Transfērs uz viesnīcu.  

No 21:15 Brīvais laiks atpūtai. 

13. septembris (piektdiena) 
  

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 08:00 Brokastis viesnīcas restorānā, izrakstīšanās no viesnīcas un bagāžas novietošana autobusā.  

08:00 – 08:30 
Transfērs uz Buhāras lidostu, reģistrēšanās abiem reisiem (Buhāra – Taškenta un Taškenta – 
Rīga), bagāžas nodošana. 

11:10 – 12:10 Lidojums ar Uzbekistan Airways no Buhāras uz Taškentu. 

12:30 – 12:45 Ielidojam Taškentā, transfērs uz Taškentas centru. 

12:45 – 16:30 Brīvais laiks Taškentā patstāvīgai Taškentas iepazīšanai (grupas rīcībā būs autobuss). 

16:30 – 17:00 Transfērs uz Taškentas lidostu. 

18:20 Izlidojam uz Rīgu ar Uzbekistan Airways reisu. 

21:50 Ielidojam Rīgā 

 


