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Usbekistan langs Silkevejen - program 

 
Dag 1:  Ankomst til Tashkent 

 
I ankommer normalt tidligt om morgenen til Tashkent. I hentes før 
paskontrollen i lufthavnen af lokal lufthavnsguide, som hjælper jer smertefrit 
igennem pas- og toldkontrol. Efter pas- og toldkontrol møder I jeres turguide, 
som vil være med jer på hele rejsen. 
I køres til jeres hotel – check-in og morgenmad. 
Efter morgenmaden tid til afslapning. Om eftermiddagen bytur i Tashkent, 
hvor I vil se hovedstadens  vigtigste seværdigheder: Khast Imam-komplekset,  

Amir Timur og Uafhængighedspladsen. I besøger også den flotte metro og et lille hyggeligt museum for 
kunsthåndværk. Endvidere besøges et museum som tidligere var hjem for en russisk diplomat. Idag huser 
museet vidunderlige eksempler på usbekisk nationalbroderi, keramik og træudskæringer.  

 
Dag 2:  Fly Tashkent-Urgench.  I bil  fra Urgench til Khiva 

 
I checker ud af jeres hotel, og køres til lufthavnen. Efter en kort flyrejse til 
Urgench (ca. 1 time) køres I til Khiva (ca. 40 min.).  Resten af dagen på egen hånd, 
hvor I bl.a. kan nyde solnedgangen fra det ældgamle Kunya Ark-slot.  Om aftenen 
foreslår vi, at I prøver de lokale grønne dildnudler (Shuvit-Oshi). 
Overnatning på et hotel i centrum af Khiva.  

  
 

Dag 3: Khiva  
 
Dagen til sightseeing i Khiva, som bl.a. inkluderer Khans harem, hvor I første 
gang ser de smukke blå kakler, som er et usbekisk visitkort. Herefter besøges 
Juma-moskeen, med sine 212 gamle ornamenterede træsøjler fra  1200-
tallet, og bymuren, som er UNESCO-beskyttet. Islam Khoja-komplekset er 
også et ”must” i denne ca.  2000 år gamle by.  

 
 

Dag 4: I bil gennem ørkenen Khiva-Bukhara  
 

I dag er der en lang rejse gennem Kara-Kum ørkenen.  I skal køre i ca. 8 
timer, naturligvis med mange stop undervejs til fotos. Vi anbefaler at I køber 
ind til turen på et marked i Khiva.  På denne eksotiske tur ser I smukke 
ørkenlandskaber, og med lidt held nomader med deres kameler. I ankommer 
om aftenen til Bukhara, og checker ind på jeres hotel.  
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Dag 5: Bukhara  

 
I er nu nået til Silkevejens knudepunkt. Bukhara er det perfekte sted for shopping efter 
broderier og tæpper (husk at prutte om prisen!). Derudover byder byen på mange 
smukke seværdigheder. I kommer på en sightseeing, hvor I bl.a. besøger centralasiens 
ældste islamiske mausolæum, oplever, hvordan de parirfine silketæpper laves og spiser 
den lokale ret ”plov”. I indkvarteres på et UNESCO-beskyttet hotel som tidligere tilhørte 
en rig bukharsk-jødisk familie. 
 
 
  

Dag 6: Bukhara og omegn  
 
I fortsætter sightseeing, nu udenfor Bukhara. I besøger Emirens palads og en unik 
madrasa med sine fire karakteristiske minareter.  Resten af dagen på egen hånd i 
Bukhara.  
 
 
 
 
 

Dag 7: I bil Bukhara-Shahrisabs-Samarkand   
 

I forlader nu Bukhara og begiver jer på vej til endnu en vigtig by på Silkeruten: 

Samarkand! En route besøges et keramikværksted, som er kendt for sin 

Gijduvan-tradition. I oplever nu et andet landskab efter ørkenen, idet I på denne 

rute kører igennem et smukt bjergrigt område. I gør holdt i Shahrisabs, som er 

Timur Lenks fødeby. Timur Lenk var Usbekistans store krigsherre fra det 14. årh. 

I Shahrisabs ser I bl.a. hans mausoleum, som han byggede til sig selv, men hvor 

han aldrig blev begravet (hans grav befinder sig i tæt på Samarkand). I ankommer til Samarkand om 

aftenen, og køres direkte til jeres hotel, som ligger ved Guri Emir.  

Dag 8: Samarkand  
 
Samarkand er en frodig oase midt i ørkenen, med vindruemarker og 
granatæbleplantager. Her ligger nogle af landets smukkeste eksempler på islamisk 
arkitektur: Registan-komplekset, Shah-i-Zinda Necropolis og Timur Lenks mausolæum 
Guri Emir. Guiden vil vise jer rundt hele dagen, og vil anbefale nogle restauranter, hvor 
der serveres shashlik (shish-kebab), som er Usbekistans nationalspise.   
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Dag 9: I bil Samarkand-Tashkent   
 
I forlader jeres hotel og kører nu retur mod Tashkent. Ved byens udkant 
besøger I Usbekistans pendent til Tycho Brahes observatorium, nemlig 
Ulugbek-observatoriet.  I kører forbi bomuldsmarker – også kaldet 
Usbekistans hvide guld – og fortsætter endnu 4-5 timer mod Tashkent. I 
overhaler tungt belæssede æselkærrer, og slutter dagen ved jeres hotel i 
Tashkent. Sidst på dagen anbefaler vi den sidste shopping inden hjemrejsen i 
Chorzu-bazaren, hvor I kan bruge jeres sidste ”som ” (= den lokale møntfod) 

på krydderier, smykker, tørret frugt, keramik mm.  I hviler på jeres hotel indtil afgang mod lufthavnen.  
 

Dag 10: Afrejse  

I hentes på hotellet og køres til lufthavnen for afrejse mod Europa.  

 
 
 


