Klasični Uzbekistan, 9 dni
Hoteli 3-4*, polpenzion, razno
–
–
–

spoznajte stara karavanska mesta Bukharo, Samarkand in Khivo
začutite čarobnost srednjeveške muslimanske zgodbe
naj vas očara vzdušje osrednjeazijske Mezopotamije

25.10.2019 do 02.11.2019
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Klasični Uzbekistan je potovanje, ki vas na varen in udoben način popelje skozi deželo,
naš vodnik pa vam deželo približa in predstavi, da jo tudi začutite. Potovanje začnemo v
Taškentu – središču nekdaj ruskega Vzhoda in sodobni prestolnici Uzbekistana.
Nadaljujemo s Samarkandom, Timurlenkovim Shahrisabzem, karavanski Buhari ter
čutni vzdušja polni Khivi. V njej čas zavrtimo za nekaj stoletij nazaj.
Uzbekistan je območje nekdanje osrednjeazijske Mezopotamije med mogočnima rekama
Amur Darjo in Sir Darjo, med dvema mogočnima puščavama Kizilkum in Karakum, med
visokimi gorovji Tian Šana in neskončnimi ruskimi stepami Kazahstana … Tu lahko doživite
najlepša mesta na karavanski poti Svile in začimb, najlepše zgradbe srednjeveške
muslimanske arhitekture ter enkratna večerna vzdušja, ko vstopite v neko vzporedno
resničnost … Vse skupaj je danes zmešano z ostanki komunistične gradnje nekdanje SZ, ki
se umika bolj modernim pristopom sedanjosti. Na podeželju pa lahko še vedno doživimo
tradicionalno deželo iz nekega drugega časa …
1. LJUBLJANA – TAŠKENT. Zbor na ljubljanskem letališču, od koder preko Moskve
poletimo proti Taškentu. Nočni pristanek v Taškentu. Vožnja do hotela, namestitev in kratka
nočitev. (letalo, H)
2. dan TAŠKENT. Zajtrk. Sledi ogled Taškenta. Najprej si ogledate stari del mesta; trg Hast
Imam, medreso Barak-Khan, kjer hranijo najstarejši svetovni Koran ter medreso Kukeldash z
bazarjem Chorsu, kjer pa že vstopite v novi del Taškenta. Tu si ogledate trg neodvisnosti
Mustaqillik ter muzej Umetnosti. Sprehodite se skozi mestni trg, kjer se nahaja opera, trg
Amir Temur ter trg Bunyodkor, kjer se nahaja medresa Abul Kasim. Sprehod po aveniji
Broadway in prosto. Večerja in nočitev. (H, ZV)
3. dan TAŠKENT – let v URGENČ – HIVA (Unesco). Zajtrk. Vožnja na letališče ter polet v
Urgenč, od tam pa se odpravimo na raziskovanje. Srednjeveška Hiva je pravi muzej na
prostem – v njej preprosto zaživimo bleščeči čas Svilene ceste, karavanskega vzdušja in
takratnega mestnega življenja! Turkizno mesto je obdano s srednjeveškim obzidjem, v njem

pa nas čakajo odlično ohranjene palače, medrese in mošeje, mavzoleji in druge javne
zgradbe. Prosto za lastno raziskovanje mesta, obisk čajnic ali počitek. Večerja in nočitev.
(letalo, H, ZV)
4. dan HIVA – BUHARA. Zajtrk. Zapustimo Hivo in se odpravimo v osrčje puščave Kizil
Kum. Prečkamo slavno Amur Darjo, eno izmed rek osrednjeazijske Mezopotamije.
Postanemo in se naužijemo razgleda na Amur Darjo in turkmensko puščavo Kara Kum. Z
nekaj sreče zagledamo 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)
5. 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 nas navduši z opečnatimi
vzorci, mavzoleja Tšora Bakra in Ismaila Samanija … Obiščemo 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 izgubimo v
vzdušju starega mesta tudi sami, brskamo po “srednjeveških” trgovinicah. Po želji obiščemo
zanimivo bukharsko kopališče ali pa si privoščimo tradicionalno lutkovno predstavo (za
doplačilo). Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV)
6. dan BUKHARA – JEZERO AJDARKUL. Zajtrk. Zapustimo Bukharo in se odpravimo
proti čudovitemu 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 bomo imeli priložnost za skok v jezero, daljši sprehod okoli jezera ali po puščavi ali
za opazovanje ptičjega življenja ob jezeru. Čaka nas tudi krajša ježa dvogrbih kamel v “črni”
puščavi. Namestitev v preprosti osrednjeazijski jurti. Za večerjo poskrbijo kazaški gostitelji.
Nočitev. (kamele, jurte, ZKV)
7. 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. Sprehodimo se med
ostanki Aleksandrove “Nure”, nato pa se odpeljemo proti Samarkandu. V zgodnjem večeru
prispemo v opevani Samarkand! Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV)
8. 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 nas očarajo najlepše zgradbe, ki smo jih kdajkoli videli … Obiščemo 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 obiščemo Timurlenkov mavzolej Gur-i Mir ter
mavzolej slavnega znanstvenika in mistika Al-Buharija. Pika na i dnevu pa je obisk
Timuridske nekropole Shah-i Zinde, kjer nas očara kalejdoskopska zbirka keramičnega

okrasja mavzolejev princes in princev. Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV)
9. dan SAMARKAND – LJUBLJANA. Zgodnji odhod na letališče in polet preko Moskve v
Benetke. Sledi še vožnja do Ljubljane. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1497 EUR

Aktualna cena
1497 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačilo za povišanje cene letaliških in varnostnih pristojbin

120,00 EUR
37,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

30,00 EUR
165,00 EUR
4,56 %
18,61 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

3,50 %
5,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: avtobusni prevoz Benetke-Ljubljana v
povratku, letalski prevoz, notranji let Taškent – Urgenč, letališke in varnostne pristojbine
(167 EUR), 7 nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom in 1 nočitev v jurti v Rdeči puščavi*,
prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje in lokalne vodnike,
vstopnine, priprava in organizacija potovanja.
*Nočitev v jurtah je posebno doživetje! Domačini nam pripravijo tradicionalno puščavsko
večerjo ter večerni dogodek, potem pa se namestimo v jurte in nočimo na podlogah,
pripravljena je tudi posteljnina.
Doplačila po želji na kraju samem: – tradicionalna lutkovna predstava v Bukhari: okvirno
15 EUR, – tradicionalno kopališče z masažo v Bukhari: okvirno 35 EUR
VIZE: Slovenci za obisk Uzbekistana ne potrebujemo vizuma. Potni list mora biti veljaven
najmanj 6 mesecev od vstopa v Uzbekistan.ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.

1. Pred potovanjem Uzbekistan

VIZE: Slovenci potrebujemo uzbeški vizum ki ga pridobimo na kraju samem in stane okvirno
40 USD. Ob prijavi vam pošljemo obrazec za vizum, 21 dni pred potovanjem nam dostavite
potni list ter 3 slike. Potni list mora biti veljaven vsaj 6 mesecev.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Zavodu za zdravstveno varstvo
Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, tel.: 386 (0) 1 586-39-00, fax.: 386 (0) 1 540-31 90,
info@zdravinapot.si.
VREME: Podnebje Uzbekistana je celinsko s tipičnimi vročimi poletji in mrzlimi zimami.
Pomlad in jesen sta obdobji z največ padavinami in najbolj spremenljivim vremenom. Na
splošno padavin ni veliko, saj je Uzbekistan v večini zelo puščavski.
Zime v Uzbekistanu niso gostoljubne s povprečnimi temperaturami -2°C in trajajo od
decembra do februarja. V tem času je zelo pogost tudi sneg, temperature pa lahko padejo
tudi do -40°C. Pomladi v Uzbekistanu so toplejše in trajajo od marca do maja, a imajo
nepredvidljivo vreme in največ padavin. Jesen, od septembra do konca oktobra, prav tako
prinese dež in tudi zmrzal, temperature zelo nihajo in vreme je nepredvidljivo.
Uzbekistanska poletja so najbolj primeren čas za potovanje. Trajajo od junija do začetka
septembra in zanje so značilne najvišje temperature, ki se lahko čez dan vzpnejo tudi do
35°C, včasih več. Razlike med dnevom in nočjo so očitne, a nočne temperature v tem času
ne padejo pod 10°C. Padavin je v tem času zelo malo.
Več informacij na www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Uzbeška kuhinja se je razvila predvsem glede na okoljske danosti. Ker
v Uzbekistanu goje veliko žitaric, sta kruh in rezanci osnova prehrane. Od mesa je najbolj
pogosto in priljubljeno ovčje meso. Meso je pomembna sestavina vseh uzbeških obrokov in
sestavlja tudi vsakodnevni zajtrk. pri glavnih obrokih je meso postreženo največkrat v obliki
gostih omak, juh, pečeno na žaru, v obliki cmokov, enolončnic skupaj s sezonsko zelenjavo.
Zelenjava je na voljo zgolj sezonsko, vse jedi pa so izdatno zabeljene z živalsko maščobo.
Izbira slaščic je skromna, a Uzbeki radi zaključijo svoj obrok s sadnim kompotom, suhim
sadjem, oreščki ali slaščico halvo. Med pijačami sta priljubljena tako zeleni kot črni čaj brez
mleka in sladkorja, pogoste so tudi mlečne pijače. Od alkohola je na voljo domače vino, dobi
pa se tudi pivo in kakšne močnejše lokalne pijače.
Svetujemo vam pitje zgolj ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo vaš
vodnik.
VARNOST: Uzbekistan je varna dežela. Ljudje so prijazni in odprti. Kljub prijaznim in
poštenim ljudem pa se v gneči tržnic in turističnih krajev vedno gibljejo tudi žeparji, ki jim diši
vaša lastnina.

Priporočamo vam, da ste pozorni na osebno lastnino in da ne nosite na potovanje
dragocenosti ali drugih vrednejših predmetov! Agencija Oskar ne odgovarja za njihovo
morebitno izgubo
OBLEKA: Dobro se pripravite za zaščito pred soncem (glava, vrat). Razen
pohodniško/planinske obutve pa vam priporočamo odprte čevlje (močnejše sandale z dobrim
podplatom) za pretežni del potovanja.
Gibali se bomo po muslimanskem svetu. Predlagamo, da vaša garderoba vključuje obleko, ki
zakriva ramena, dekolte in kolena (dolgi kratki rokavi, »capri« polkratke hlače, zračna krila…).
Za hladnejše dni vzemite par volnenih nogavic in zaprto obutev, toplo volneno ali velur
(flanelasto) srajco, volnen pulover ter vetrovka – in morda tudi volneno kapo!
LOKALNA VALUTA: Uzbeški Som; 1 Som (= 100 tiyinov)
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi
provizijami (VISA, MASTERCARD), a zgolj v večjih mestih in bankomati niso pogosti.
Plačevanje s kreditnimi karticami ni pogosto. Včasih dvigovanje na bankomatih karticami ne
deluje, zato vam priporočamo dovolj gotovine za vsak slučaj!
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 15 do 20 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Uzbekistana v Slovenijo je 00
386 + območna št. (brez 0) + klicana številka.Klicna številka iz Slovenije v Uzbekistan je 00
998 + območna št. (brez 0) + klicana številka.Telefoni in internet so na voljo v večjih krajih,
mobiteli delujejo v večjih mestih.
ELEKTRIČNA NAPETOST: 220 V, uporabljajo povsem enake vtičnice, kot v Sloveniji.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 447 400 km2
Prebivalstvo: cca. 28,9 milijonov
Glavno mesto: Taškent
Jezik: uzbeški (uradni) + ruski, tadžikski in nekaj drugih regionalnih;
Vera: islam 88%, vzhodna ortodoksna 9%, ostalo 3%
Ureditev: republika – avtoritarna predsedniška vlada, 12 provinc, 1 avtonomna
republika in 1 mestno okrožje; predsednik države: Islom Karimov
Lokalni čas: GMT + 5
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …

Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 26.03.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar 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.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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