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“Zīda ceļa” IR Kultūras ceļojums uz Uzbekistānu 
18 – 25.09.2020 

 Ceļojuma programma – laika plāns. 

18. septembris  (piektdiena) 
  

Laiks Aktivitāte 

22:15 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē pie “Uzbekistan Airways” pasažieru 
reģistrācijas stendiem, lai veiktu grupas dalībnieku un bagāžas reģistrāciju 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 gan nododamā 
bagāža (līdz 20kg), gan rokas bagāža (līdz 8kg). Ja vēlaties, Jūs varat katrs ņemt līdzi abus 
čemodānus! 
 

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 HY104 .  

19. septembris  (sestdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

06:50 Grupas ielidošana Taškentas starptautiskajā lidostā.  

07:30 Tikšanās ar gidu pasažieru sagaidīšanas zālē. 

07:30 -  08:0 

Transfērs gida pavadībā uz viesnīcu Praga Hotel Tashkent 4*   
(Jauna un mūsdienīga viesnīca viesnīca Taškentas centrālajā daļā). 
 
Dzīvošanas cenā ir iekļautas brokastis un WiFi. Brokastis no 07:00 – 10:00. 
https://www.facebook.com/pg/pragahoteltashkent/photos/?ref=page_internal 
Viesnīcas adrese:  21 Akramkhodjaev, Taškenta 100100, Uzbekistāna.  Tel.: +998 71 250 96 80; 

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

12:45 
Grupas satikšanās ar krievu un angļu valodā runājošiem gidiem viesnīcas vestibilā.  
Grupas pamatgids runās krievu valodā, bet ekskursijās, bez papildus maksas, tiks nodrošināti 
vietējie gidi angļu valodā tiem, kuri nesaprot vai nepietiekami labi saprot krievu valodu. 

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

14:00 – 18:00 

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.  

no 18:30  Brīvais laiks patstāvīgām vakariņām un Taškentas iepazīšanai. 

 
20. septembris (svētdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

06:00 - 07:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

https://www.facebook.com/pg/pragahoteltashkent/photos/?ref=page_internal
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07:00 Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

07:00 – 07:15 Transfērs līdz Taškentas centrālajai dzelzceļa stacijai. 

08:00 – 10:10  

Pārbauciens ar Afrosijab vilcienu (ļoti mūsdienīgs ātrgaitas vilciens, kurš brauc ar ātrumu ap 250 
km stundā) no Taškentas līdz Samarkandai.  
Pārbrauciens tiks veikts bez čemodāniem, jo tie jau iepriekšējā vakarā tiks ielikti autobusā, kurš 
grupu sagaidīs Samarkandā.  

10:10 – 10:20 Iekārtošanās autobusā.  

10:20 – 12:30 

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. 

12:30 – 14:00 
Patstāvīgas pusdienas vienā no labākajiem Samarkandas restorāniem – Karimbek.   
Grupai tiks rezervētas vietas, bet katrs varēs pasūtīt to, ko pats vēlēsies (arī pats par savu ēdienu 
samaksāt). Bagātīgu pusdienu cena 7-9 EUR no personas.    

14:00 – 14:15 Transfērs uz viesnīcu Registan Plaza 4*. 

14:15 

Iekārtošanās viesnīcā Registan Plaza 4* (viesnīca atrodas Samarkandas centrā, netālu no 
lielākajiem apskates objektiem). 
http://www.registan-plaza.com/#!/page_home 
Viesnīcas adrese: 53 Shokhrukh, Samarkanda 140100 Uzbekistāna. 
Tālruņa numurs: +998 66 2332475. 
Dzīvošanas cenā ir iekļautas brokastis un WiFi.  

14:30 – 17:00 Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Samarkandas iepazīšanai. 

17:00 – 18:30 

Ekskursijas pa Samarkandu turpinājums – apmeklēsim pasaulslaveno Registānas kompleksu. 
Registānas komplekss ir būvēts 15-17.gs un sastāv no 3 medrese (izglītības iestāžu) ēkām -  
Šedora, Ulugbeka un Tilljakori. Registānas kompleksu dēvē par “Centrālāzijas pērli” un vienu no 
skaistākajiem vēsturiskajiem  laukumiem pasaulē.  

No 18:30 
Atgriežamies viesnīcā. 
Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Samarkandas iepazīšanai. Vakariņas – patstāvīgi. 

 
21. septembris (pirmdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 09:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:30 – 13:00 

Lielā Samarkandas iepazīšanas ekskursija, kuras laikā mēs apmeklēsim: 
UNESCO pasaules nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto zīdpapīra darināšanas 
manufaktūru, kurā varēs iepazīties ar vēsturiski precīzi rekonstruētu zīdpapīra darināšanas 
tehnoloģiju, kura Vidusāzijā ir zināma jau apm. 1000 gadus.  
Apskatīsim grandiozo Bibihanum mošeju, kura ir viena no lielākajām Centrālāzijā; 
Apmeklēsim Siābas tirgu, lai nogaršotu un iegādātos dažādus uzbeku gardumus.  

13:00 – 14:30 

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.  

14:30 – 17:30 
Lielās Samarkandas ekskursijas turpinājums, kuras laikā mēs apmeklēsim Šahi Zinda (11. – 15. 
gs.) kompleksu – pārsteidzošu “Mirušo pilsētu”, Samarkandas valdnieku un dižciltīgo nekropoli. 

http://www.registan-plaza.com/#!/page_home


 

3 

 

17:30 – 18:00 Transfērs uz viesnīcu.  

18:00 Brīvais laiks patstāvīgai Samarkandas iepazīšanai. Vakariņas patstāvīgi.  

 
22. septembris (otrdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 08:50 Brokastis viesnīcas restorānā, izrakstīšanās no viesnīcas un bagāžas novietošana autobusā.  

09:00 – 09:15 Transfērs no viesnīcas uz Samarkandas dzelzceļa staciju.  

09:50 – 11:19 

Pārbauciens ar Afrosijab vilcienu (ļoti mūsdienīgs ātrgaitas vilciens, kurš brauc ar ātrumu ap 
200 - 250 km stundā) no Samarkandas līdz Buhārai.  
Pārbrauciens tiks veikts ar vilcienu, jo tā mēs galamērķi sasniegsim būtiski ātrāk un komfortablāk, 
nekā braucot ar autobusu.  

11:20 – 14:30 

Lielās Buhāras ekskursijas sākums, ekskursijas laikā mēs apmeklēsim:  
Poi Khalon ansambli (Buhāras sakrālās dzīves sirdi); 
Slavenā valdnieka un zinātnieka Ulugbeka medres; 
Magogi Atori mošeju (12. – 16.gs.), Koši medrese ansambli  un vēl daudz ko citu. 
Ekskursijas noslēgums pie viesnīcas “Hotel Basilic ”3* 

14:30 

Iekārtošanās viesnīcā Hotel Basilic 3* (viesnīca atrodas Buhāras vecpilsētā). 
https://www.booking.com/hotel/uz/basilic.lv.html 
Viesnīcas adrese: 15 Bozor Hoja Street, Bukhara 200118 
Nakšņošanas cenā iekļautas brokastis, WiFi.  

No 14:30 
Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām un Buhāras iepazīšanai.  
Buhārā ir patiešām izcils dažāda veida suvenīru piedāvājums un patīkami ir tas, ka šos suvenīrus 
patiešām arī darina paši amatnieki, kuri tos pārdod.  

 
23. septembris (trešdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 09:30 Brokastis viesnīcas restorānā.  

09:00 – 13:00 
Lielā Buhāras ekskursijas turpinājums, 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 saimnieks 
(iekļautas ceļojuma cenā).  
Pusdienu ēdienkarte – salāti/uzkodas, zupa, pamatēdiens – plovs, viegls deserts, tēja, ūdens.  

15:00 – 18:00 

Lielās Buhāras ekskursijas turpinājums, kuras laikā 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. 
Sitorai Mohi Hosa pili, kas bija Buhāras emīra ārpilsētas rezidence un ir būvēta 19.gs. nogalē. 
Dzejnieki ir teikuši, 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). 

no 19:00  Brīvais laiks patstāvīgām vakariņām un Buhāras iepazīšanai. 

https://www.booking.com/hotel/uz/basilic.lv.html


 

4 

 

 
 
24. septembris (ceturtdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā.  

09:00 – 09:30 
Transfērs uz Buhāras lidostu, reģistrēšanās avioreisam no Buhāras uz Taškentu, bagāžas 
nodošana. 

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

12:30 – 13:00 Bagāžas saņemšana, iekārtošanās autobusā. 

13:00 – 13:30 

Transfērs gida pavadībā uz viesnīcu Praga Hotel Tashkent 4*   
 
Dzīvošanas cenā ir iekļautas brokastis un WiFi. Brokastis no 07:00 – 10:00. 
https://www.facebook.com/pg/pragahoteltashkent/photos/?ref=page_internal 
Viesnīcas adrese:  21 Akramkhodjaev, Taškenta 100100, Uzbekistāna.  Tel.: +998 71 253 00 27; 

13:30 – 15:30 Iekārtošanās viesnīcā, brīvais laiks patstāvīgām pusdienām.  

15:30 – 17:30 Taškentas Čorsu tirgus apmeklējums.  

no 17:30 

Brīvais laiks patstāvīgai Taškentas iepazīšanai un vakariņām. 
Taškentā ir ļoti skaists operas un baleta teātris. Ja šajā dienā būs operas vai baleta izrāde, tiks 
organizēts šīs izrādes apmeklējums un tie kas vēlēsies varēs piedalīties Taškentas operas 
apmeklējumā; 

25. septembris (piektdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

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

08:00 – 09:30 Transfērs uz Čimganas kalnu rezervātu un Čarvak ūdenskrātuvi. 

09:30 – 12:30 
Ekskursija (ar apstāšanās un foto pauzēm) gida pavadībā pa Čimgana kalnu rezervāta un 
Beldersaj kalnu kūrorta skaistākajām vietām.  
Brauciens ar pacēlāju līdz Beldersaj kalnu kūrortam 

12:30 – 14:30 
Pusdienas restorānā “pie dabas Čimgana kalnos” - “Činaras” restorānā (iekļautas ceļojuma 
cenā).  
Pusdienu ēdienkarte – salāti/uzkodas, zupa, pamatēdiens, viegls deserts, tēja, ūdens. 

14:30 – 16:30 Transfērs uz Taškentas lidostu. 

18:20 Izlidojam uz Rīgu ar Uzbekistan Airways reisu. 

21:50 Ielidojam Rīgā 

 

https://www.facebook.com/pg/pragahoteltashkent/photos/?ref=page_internal

