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Itinerari

Si existeix un lloc rodejat de misteri, bellesa, llegendes de mercaders transportant tresors, i una arquitectura única, 

aquest és Uzbekistan. Descobreix amb Viatges Emocions, els emplaçaments que han proporcionat el nom que te 

arreu del món el país. Començarem per Tashkent, amb les seves espectaculars madrasses i mercats. Khiva, la ciutat 

de les 1001 nits. Seguirem per Bukhara, una ciutat medieval asiàtica i acabarem amb Samarcanda, punt neuràlgic 

de la famosa Ruta de la Seda. 

14 OCTUBRE: ANDORRA - BARCELONA - ISTANBUL –TASHKENT

Sortida des d’Andorra en autobús privat a Barcelona per agafar el vol amb destinació Istanbul.

15 OCTUBRE: TASHKENT

Arribada a Tashkent i després de realitzar els tràmits fronterers, recollirem el nostre equipatge i seguidament ens

traslladarem a l’hotel. Esmorzar i sortida de l’hotel per visitar la ciutat. Coneixerem el Museu de les Arts Aplicades, el

monument a les víctimes del terratrèmol de l’any 1966, la plaça de la Independència, la plaça del Teatre, l’imponent

metro de la ciutat i finalment, visitarem l’escola de ceràmica Akbar Rakhimov. Dinarem en un Restaurant local durant

la visita. Sopar i allotjament.

16 OCTUBRE: TASHKENT – URGENCH – KHIVA

Esmorzar i trasllat a l’aeroport per sortir en vol regular cap a Urgench. Arribada i trasllat a Jiva (30Km). Arribada a

Khiva i visita de la ciutat museu a l’aire lliure. Passejarem pels seus carrerons, recorrerem els límits de la ciutat

Ichan-Kala per veure les muralles i des de les terrasses més altes, podrem veure la famosa cúpula i els vistosos

portals de les mesquites i madrasses. Dinar en un Restaurant local i sopar a l’hotel.

17 OCTUBRE: KHIVA

Esmorzar i dia lliure a Khiva. Dinar i sopar en Restaurants locals.

18 OCTUBRE: KHIVA - BUKHARA

Esmorzar i sortida per carretera cap a les zones desèrtiques de Bukhara (450Km → 7-8H). Dinar en ruta (lunch 

box). Arribada a l’Hotel, sopar i allotjament. 

19 OCTUBRE: BUKHARA

Esmorzar i visita de la ciutat. Coneixerem la madrassa Ulugbek (S. XV) i la madrassa d’Abdulazikhan (S.XVII), d’estil 

Kosh, les cúpules de comerç, el majestuós Poi-Kalyan (S. XII – XV), la mesquita Bolo Jaus, la fortalesa Ark. També 

veurem i passejarem pel mercat cobert del S. XVI, on cada carrer posseeix una història. Finalment, visitarem la 

mesquita més antiga de l’Asia central, Magokki Attori (S. X-XVII). Dinar i sopar en Restaurants locals. 



20 OCTUBRE: BUKHARA

Esmorzar i continuació de la visita de la ciutat. Veurem el Mausoleu Somoni (S. IX), un dels edificis més importants

de l’arquitectura islàmica a l’Asia central. Passejarem pel Mausoleu Chashmi Ayub i també visitarem els quatre

minarets (Chor Minor), un bell conjunt arquitectònic. Finalment, visitarem la Casa de Fayzullo Khodjayev, on

podrem conèixer les històries dels vestits nacionals uzbekes. Dinar a en una casa Uzbeka i tarda lliure. Sopar en un

Restaurant local i allotjament.

21 OCTUBRE: BUKHARA – SHAKHRISABZ – SAMARCANDA

Esmorzar i trasllat cap a Shakhrisabz, ciutat natal de Tamerlan (300Km → 5h). Visita de la ciutat: les ruïnes del

Palau Ak-Saray, el complex Dor-ut Saodat, el Mausoleu Jahongir i la cripta, del S. XII. També passejarem pel

complex Dor-ut Tillovat, del S. XV. Dinar en un restaurant local i continuació cap a Samarcanda. Arribada i

allotjament.

22 OCTUBRE: SAMARCANDA

Esmorzar i visita de la ciutat, començant pel Mausoleu Guiremir (S.XV) i la seva espectacular cúpula. Veurem també

la plaça de Registan, rodejada de les seves tres madrasses (Ulugbek, Sher-Dor, Tillya). Continuem per la Mesquita

de Bibi-Janum i, per suposat, el Mercat de Siab. Acabarem la visita amb la necròpolis de Shaji Zinda (S.IX – XIX).

Dinar i sopar en Restaurants locals.

23 OCTUBRE: SAMARCANDA

Esmorzar i sortida de l’hotel per acabar de visitar la ciutat. El Museu de la Fundació de la ciutat, les restes del

famós observatori de Ulugbek i finalment, visita al Centre del Paper de Seda. Dinar i sopar en un Restaurant local.

24 OCTUBRE: SAMARCANDA – ISTANBUL – BARCELONA

Esmorzar i sortida cap a l’Aeroport per agafar el vol cap a Barcelona, amb parada i connexió a Istanbul. Arribada a

Barcelona a les 17h35 i trasllat privat cap a Andorra.

Fi del viatge



Allotjament

TASHKENT

Hotel Lotte City Hotel Tashkent Palace – 4*

56 Buyuk Turon Street, Tashkent 100029

TAISHKENT

Del 15 al 16 d’Octubre

1 nit d’allotjament i esmorzar

KHIVA

HOTEL ORIENT STAR KHIVA  - 3* (Madrassa tradicional)

1, Pakhlavan Makhmud, Khiva 220900

KHIVA

Del 16 al 18 d’Octubre

2 nits d’allotjament i esmorzar

BUKHARA

HOTEL XARGARON PLAZA – 4*

Ulitsa Bakhauddina Nakshbandi, Bukhara

BUKHARA

Del 18 al 21 d’Octubre

3 nits d’allotjament i esmorzar



SAMARCANDA

SULTAN HOTEL BOUTIQUE – 4*

Uzbekistán, Samarkand, University Boulvard 1

SAMARCANDA

Del 21 AL 24 d’Octubre

3 nits d’allotjament i esmorzar



Pressupost

Preu per persona en habitació doble 2,550€

Taxes aèries 315€

Assegurança d’assistència i anul·lació 45€

Suplement per habitació individual 475€

Visat electrònic per entrar al país

Trasllat Andorra – Barcelona - Andorra

Vols en línia regular Barcelona – Instanbul – Taixkent

Vols interns Taixkent – Urgench

Hotel en règims i categories indicades a la proposta

Pensió Completa 

Visites en privat i entrades indicades a la proposta

Trasllats en privat

Taxes aèries

Propines i extres personals

Begudes

Tot allò no indicat a l’apartat “Serveis Inclosos”

En el moment de la reserva en ferm s’abonarà 20%

30 dies abans de la sortida s’abonarà un 40% 

15 dies abans de la sortida s’abonarà el 40% restant. 

Anul·lació amb més de 45 dies abans de la sortida: 25% de despeses. Entre 45 i 31 dies abans de la data de

sortida: 50% de despeses. Entre 30 i 15 dies abans de la data de sortida: 70% de despeses. Amb menys de 

15 dies abans de la sortida: 100% de despeses. 

No ens farem responsables de qualsevol retràs o canvi d’itinerari per situacions naturals, vagues polítiques o 

locals, cancel·lacions de vols o qualsevol altra circumstància imprevista. El preu final, degut a canvis de divisa, 

pot experimentar canvis a l’alça o a la Baixa fins a 30 dies abans de viatjar. 

Pressupost sense caràcter de reserva. Els preus poden variar en funció de la disponibilitat en el moment de la 

reserva en ferm. 



Atelier

Atelier és la nostra joia. El nostre taller; on detall per detall, 

conceptualitzem, dissenyem i organitzem els nostres viatges més 

especials i exclusius. 

Atelier és un espai pels clients més exigents. És una selecció de 

destins, experiències, gastronomia i estàncies úniques. 

I com a tot Atelier, nosaltres també hi tenim un Mestre. En aquest 

cas un Mestre Viatger que acompanya, assisteix i cuida dels grups 

aportant-los el seu coneixement i experiència i donant un servei 

excel·lent durant tot el viatge. 

Atelier 2018

Canadà Oest i Alaska – Opera de Verona – Creuer fluvial Danubi – Úzbekistan – Mercats de Nadal



cap lloc és igual.

cada indret que visites

et transforma, et fa créixer.

no importa on vagis,

si és a prop, o lluny.

allà on siguis, sempre tindràs la 

sensació

d'abandonar alguna cosa,

i endur-te'n de noves que 

t’acompanyaran

per sempre

per això volem compartir

la nostra passió amb tu.

per això només et demanarem una 

cosa,

allà on vagis;

emociona’t

Viatges Emocions

@viatgesemocions

facebook.com/viatgesemocions


