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Program zájezdu

Podmínky: s uzavřením cestovní smlouvy požadujeme 
úhradu 50 % ceny zájezdu. Přihlášky se přijímají do 
naplnění kapacity zájezdu. Účastník má právo postoupit 
smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit náklady za 
změnu. Při zrušení zájezdu od 1. 6. 2022 požadujeme 
odstupné ve výši 50 % ceny zájezdu, od 1. 7. 2022 
činí odstupné 90 % ceny zájezdu. Doplatek plné ceny 
zájezdu do 1. 7. 2022. Pokyny k zájezdu účastníci obdrží 
14 dnů před odjezdem. Pořadatel může bez poplatku 
zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí počet 12 účastníků 
do 1. 6. 2022. V takovém případě se zaplacená záloha 

vrací v plné výši. Přihlásit se je možné písemně emailem. 
Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění. Letenky po 
vystavení jsou nevratné a neměnné. K cestě je potřeba 
cestovní pas, příjezdový formulář a platný doklad 
o plném očkování nebo negativní test na Covid-19. 
Případné změny protiepidemických opatření nemůže 
naše cestovní kancelář předvídat a tudíž nemůžeme 
za ně nést odpovědnost. Informaci ohledně protiepi-
demických opatření budeme průběžně aktualizovat.

Termín Cena Odjezdové místo
28. 08. - 05. 09. 2022 letecky 42 800 Kč Praha

1. den: 7.30 h sraz na pražském letišti v Terminálu 1 
(starý), odlet do Istanbulu, odpolední autobusový výlet 
k Černému moři, možnost návštěvy rybí restaurace  
a koupání, 18.40 h odlet do Taškentu 
2. den: 1.05 h přílet a transfer do hotelu, odpočinek, 
pozdní snídaně, prohlídka Taškentu s návštěvou 
památníku zemětřesení, muzea užitých umění, Kast 
Imamu, večeře v místní restauraci, nocleh
3. den: brzká snídaně, transfer na nádraží, dvouhodi-
nová jízda vysokorychlostní železnicí do Samarkandu, 
prohlídka starého města s obědem a návštěvou Gur-Emir 
mauzolea, náměstí Registan, mešity Bibi-Chanum  
a bazaru, ubytování v hotelu, volno
4. den: dopoledne prohlídka komplexu nekropolí Šach 
i Zinda, muzea Afrosiab a Ulugbegovy observatoře, 
odpoledne volno, večeře 
5. den: odjezd autobusem do slavného města 
Šachrisabz, prohlídka zbytků paláce Timura Lenka, 
návštěva mešit Kok Gumbaz, Kazret Imam, po obědě 

tříhodinový přejezd do Buchary, ubytování v hotelu, 
volno 
6. den: celodenní prohlídka Buchary – komplex Liabi-
Khauz, loutkové divadlo, kryté bazary, Ulubeghova 
medresa, mešity Magoki, Bolo-Khauz, Chašma Ajub, 
pevnost, Samanidské mauzoleum, knihovna, odpoledne 
navštívíme folklorní představení v paláci Nadir Divan, 
večeře v místní restauraci
7. den: celodenní přejezd pouští Kyzylkum do Chivy, po 
cestě zastávka na oběd v oáze, ubytování v hotelu, volno
8. den: pěší prohlídka starého města Ičan Kala v Chivě – 
medresa Mohameda Amina Chána, minaret Kalta Minor, 
pevnost Kunya Ark, mešita Džuma, palác Taš-Chauli  
s harémem a medresou, mauzoleum Pahlavan Mahmud, 
prohlídka centra řemesel (dřevořezby, koberce), večeře 
v místní restauraci
9. den: brzká snídaně a transfer na letiště v Urgenč  
(35 km), 8.30 h odlet do Istanbulu, autobusový transfer 
do centra, prohlídka, návrat na letiště, odlet, 18.25 h 

přílet do Prahy
Cena zahrnuje: letenku včetně 1 kabinového zavazadla 
8 kg (max. 23x40x55 cm) a 1 odbaveného zavazadla  
23 kg, ubytování v dvojlůžkovém pokoji s polopenzí, 
místní doprava, vstupné a průvodci dle programu, 
doprovod CK
Cena nezahrnuje: ostatní stravování, poplatky  
za fotografování v památkách, spropitné řidiči  
a místnímu průvodci (celkem cca 30 USD), cestovní 
pojištění UNION A60 za 810 Kč 
Ubytování:  
Taškent: Inspira S 4* 
Samarkand: Orient Star 3* 
Buchara: Orient Star Varaxsha 3* 
Chiva: Orient Star Khiva 3*
Stravování: polopenze – snídaně a oběd nebo večeře 
dle programu

Uzbekistán je skvost střední Asie. Bezpečná země 
s mnoha nádhernými, převážně středověkými 
památkami, písčitými pouštěmi Kyzylkum a Karakum 
leží na bájné Hedvábné stezce. Tato starověká cesta 
kdysi začínala v Číně a vedla přes osm tisíc kilometrů 
až k Středozemnímu moři. Obchod na stezce přispěl 
k rozvoji slavných civilizací. Náš zájezd navštíví bájná 
města Taškent, Samarkand, Šachrizabz, Bucharu  

a Chivu. Čtyři z nich jsou zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Návštěvníka ohromí mohutné 
mešity se zdobenými průčelími a modrými kupolemi, kontrasty moderního a starého, pohostinnost obyvatel, 
speciality středoasijské kuchyně, sladké melouny a meruňky i místní víno.

UZBEKISTÁN
perla Hedvábné stezky
9-denní letecký zájezd 
28. 08. - 05. 09. 2022


