
 

 

Klasični Uzbekistan 9 dni 

 
Individualno potovanje 

 
 
Potovanje je namenjeno vsem, ki želite spoznati in raziskati stara karavanska mesta Bukharo, Samarkand in Khivo, 

začutiti čarobnost srednjeveške muslimanske zgodbe in doživeti vzdušje osrednje azijske Mezopotamije. 
 

Program, ki ga boste prebrali v nadaljevanju vključuje lokalno vodeno potovanje po območju nekdanje osrednje 
azijske Mezopotamije. Potovanje začnete v Taškentu – središču nekdaj ruskega Vzhoda in v sodobni prestolnici 

Uzbekistana. Nadaljujete s Samarkandom, Timurlenkovim Shahrisabzem,  karavanskim  Buharijem ter čutni in 

vzdušja polni Khivi. V njej zavrtite čas za nekaj stoletij nazaj. 
 

Potovanje lahko spremenimo in prilagodimo po vaših željah! 

 

 
 

 
Stil: Individualno potovanje 

1. dan EVROPA – TAŠKENT. Iz izbranega letališča in v skladu z letalsko vozovnico, poletite proti Taškentu.  
(letalo) 

 

2. dan TAŠKENT – let v URGENČ - HIVA (Unesco). Po zgodnjem pristanku opravite obmejne formalnosti in 
nadaljujete s poletom v Urgenč, od koder se odpravite na raziskovanje. Srednjeveška Hiva je pravi muzej na prostem 

– v njej preprosto zaživite bleščeči čas Svilene ceste, karavanskega vzdušja in takratnega mestnega življenja! 
Turkizno mesto je obdano s srednjeveškim obzidjem, v njem pa vas čakajo odlično ohranjene palače, medrese in 

mošeje, mavzoleji in druge javne zgradbe. Tu najdete tudi pravo uzbekistansko tržnico. Prosto za lastno raziskovanje 

mesta, obisk čajnic, potepanje po tržnici ali počitek. Večerja in nočitev v družinskem hotelu/penzionu. (letalo, H, V) 
 

3. dan HIVA – BUHARA. Zajtrk. Zapustite Hivo in se odpravite v osrčje puščave Kizil Kum. Prečkate slavno Amur 
Darjo, eno izmed rek osrednje azijske Mezopotamije. Postanete in se naužijete razgleda na Amur Darjo in turkmensko 



 

 

puščavo Kara Kum. Z nekaj sreče zagledate puščavsko kamelo ali kuščarja. Postanki na poti in nadaljevanje poti proti 
Buhari. Pozno popoldanski prihod v Buharo. Večerni sprehod. Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV) 

 
4. dan BUHARA (Unesco). Zajtrk. Eno najslavnejših mest na Svileni poti skriva bogastvo zgodovinskih in 

arhitekturnih poslastic. Dan posvetimo ogledovanju in raziskovanju mestnih znamenitosti in vzdušij: tu je simbol 

mesta, minaret Kalon, ki vas navduši z opečnatimi vzorci, mavzoleja Tšora Bakra in Ismaila Samanija. Obiščete letno 
palačo buharskih emirjev, trdnjavo v obliki mogočne barke ter se sprehodimo med ostanki mestnega obzidja. 

Vrhunski primerki osrednjeazijske islamske arhitekture! V prostem času se lahko izgubite v vzdušju starega mesta 
tudi sami, brskamo po "srednjeveških" trgovinicah. Po želji obiščete zanimivo bukharsko kopališče ali pa si privoščite 

tradicionalno lutkovno predstavo (za doplačilo). Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV) 

 
5 dan BUKHARA – JEZERO AJDARKUL. Zajtrk. Zapustite Bukharo in se odpravite proti čudovito turkiznemu jezeru 

Ajdakul v osrčju neskončne Rdeče puščave. Jezero je nastalo kot posledica naravne nesreče, ko je leta 1969 reka Sir 
Darja zalila bližnji rezervoar. Dopoldan boste imeli priložnost za skok v jezero, daljši sprehod okoli jezera ali po 

puščavi ali za opazovanje ptičjega življenja ob jezeru. Čaka vas tudi krajša ježa dvogrbih kamel v "črni" puščavi. 
Namestitev v preprosti osrednjeazijski jurti. Za večerjo poskrbijo kazaški gostitelji. Nočitev. (kamele, jurte, ZKV) 

 

 
 

6. dan JEZERO AJDARKUL – NURATA – SAMARKAND. Puščavski zajtrk. Vožnja v Nurato, mesto, ki naj bi ga 
ustanovil Aleksander Veliki. Mesto je obdano z Rdečo puščavo na eni strani in neskončno uzbeško stepo in nuratskimi 

gorami na drugi. Sprehodite se med ostanki Aleksandrove "Nure", nato pa se odpeljete proti Samarkandu. V 
zgodnjem večeru prispete v opevani Samarkand! Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV) 

 

7. dan SAMARKAND (Unesco). Zajtrk. Timurlenkovo mesto je eno najlepših mojstrovin svetovne arhitekture, ki 
so ga gradili Grki, Arabci in Mongoli. V pestri mešanici starega in novega vas očarajo najlepše zgradbe, ki ste jih kdaj 

koli videli. Obiščete slavni trg Registan, ki poleg Ishafanskega trga velja za najlepšega na svetu. Obkrožajo ga tri 
mogočne medrese. V bližini se nahaja tudi mošeja Bibi Hanum, ki jo je Timur posvetil svoji ženi in o kateri krožijo 

zanimive legende. Seveda obiščete Timurlenkov mavzolej Gur-i Mir. Pika na i dnevu pa je obisk Timuridske nekropole 
Shah-i Zinde, kjer vas očara kalejdoskopska zbirka keramičnega okrasja mavzolejev princes in princev. Prosto za 

lastno raziskovanje. Večerno raziskovanje osvetljenih mestnih znamenitosti vas zapelje v pravljico iz 1001 noči. 

Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV) 
 



 

 

8. dan SAMARKAND – TAŠKENT. Po zajtrku si ogledate Ulug-begov observatorij ter obiščete mavzolej slavnega 
znanstvenika in mistika Al-Buharija. Na poti proti Taškentu si privoščite postanek za kosilo. Vozite se po ulicah 

moderne prestolnice Uzbekistana. Sprehodite se po aveniji Broadway. Nočitev v hotelu. (Z,H) 
 

 
 
9. dan TAŠKENT – EVROPA. Vožnja na letališče glede na lete. Polet proti Evropi v skladu z letalsko vozovnico. 

Konec potovanja. (letalo) 
 

*Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz 
Ljubljane je 550,00eur.  

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi:  od 870,00  EUR 
 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: notranji let  Taškent - Urgenč, letališke pristojbine in varnostne 
takse, 5 nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom in 1 nočitev v jurti v Rdeči puščavi*, prevoze in oglede s klimatiziranim 

osebnim vozilom, angleško vodenje lokalnega vodnika, vstopnine, priprava in organizacija potovanja.  

*Nočitev v jurtah je posebno doživetje! Domačini pripravijo tradicionalno puščavsko večerjo ter večerni dogodek, 

potem pa se namestite v jurte in noč preživite na podlogah, pripravljena je tudi posteljnina.  

 
Obvezna doplačila (na osebo):  
- uzbeški vizum na letališču Taškent: okvirno 50 USD, 

Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,56% vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

- povratni transfer na letališče 
 

Doplačila po želji na kraju samem: 
- tradicionalna lutkovna predstava v Bukhari: okvirno 15 EUR, 

- tradicionalno kopališče z masažo v Bukhari: okvirno 35 EUR 

- napitnine (na kraju samem) 30 EUR. 
 

 



 

 

DRUGI PODATKI: 
 

VIZE: Slovenci potrebujemo uzbeški vizum. Pridobimo ob vstopu v državo za okoli 50 USD. Ob prijavi nam pošljite 
kopijo potnega lista (veljavnost vsaj 6 mesecev od). Na potovanje vzemite 2 novejši fotografiji za dokumente.  

 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na 
voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.  

 

MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar  

 


