
 
 

(ليالي 7 و أيام 8) أوزبيكستان في سياحية جولة  
 

 
DAY 1:      DUBAI – TASHKENT (SUNDAY)  
Arrival Tashkent from Dubai by flight HY-334 at 17:00.   

Meet your guide at the airport gates and direct drive to local city restaurant for dinner.  
Further transfer to your hotel. Check-in and time for rest.  
Overnight at the hotel.  
 

( األحد) طشقنت - دبي: األول اليوم  
.07:11 الساعة في HY-334 بالطائرة دبي من طشقند وصول  

.عشاءال لتناول المحلي المدينة مطعم إلى السيارة بقيادة وقم المطار بوابات في مرشدك استقبل  
.للراحة والوقت في تحقق. بك الخاص الفندق إلى النقل من مزيد  

 

DAY 2:      TASHKENT – URGENCH (MONDAY)  
Breakfast at the hotel. 

Transfer to the airport for flight to Urghench (according to time table), flight, and arrival 
to Urghench, transfer to Khiva (30km), settlement at the hotel.   
City tour around Ichan-Kala architectural complex (12-19th c.), the Residence of the last 
Khan including Ismail Khodja Mausoleum, Mohammed Amin Khan madrassah, Kunya-
Ark Castle (16-17th c.), Kalta Minor tower, Tash-Hovli Palace (19th c.), Pahlavan 
Mahmud Mausoleum(14-18th cc.), Juma Mosque (10th c.) Overnight at the hotel. 
 

 
( االثنين) أورغينش - طشقند: الثاني اليوم  
.الفندق في اإلفطار  

أورغينش إلى لرحلة المطار إلى نقل كيفا إلى ونقل ،  إلى وصولوال ، والرحلة ،( الزمني للجدول وفقا)   (30km) ، الفندق في تسوية.  
 كونيا قلعة ، خان أمين محمد ، خوجة إسماعيل ضريح ذلك في بما األخير خان إقامة مقر ،  المعماري  مجمع حول المدينة في جولة

(.العاشر القرن) جمعة مسجد  محمود باهالن ضريح ،( عشر التاسع القرن) هوفلي قصر طاش ، مينور كالتا برج ،  آرك  
 

 
DAY 3:      KHIVA – BUKHARA (490 km)       (TUESDAY)  
Breakfast at the hotel. 

Road trip to Bukhara via desert Kyzyl-Kum along Caravan road (6-7 hrs). Arrival Bukhara. 
Hotel accommodation.  
Overnight at the hotel. 
 

(الثالثاء) بخارى - كيفا  
.الفندق في اإلفطار  
.الفنادق في اإلقامة. بخارى وصول(. ساعات 7-6) كارافان طريق طول على كوم-كيزيل صحراء عبر بخارى إلى برية رحلة  

 
DAY 4:       BUKHARA (WEDNESDAY) 
Shopping in Bukhara, including top and secret places to shop for souvenirs and national clothes, street 
markets and trade domes in Bukhara.   

Nowadays, these bazaars remain important shopping places in Bukhara, where you can 
find many souvenir shops. Your choice is unlimited. Each bazaar is covered with 
numerous domes and holds its unique name. Taqi-Zargaron (dome of jewellers), Taqi-



Sarrafon (dome of moneychangers) and Taqi-Telpakfurushon (dome of headwear 
sellers) are three covered bazaars survived till today. 
 

 
( األربعاء)بخارى: الرابع اليوم  
 والقباب التجارية واألسواق ، الوطنية والمالبس التذكارية الهدايا لشراء للتسوق والسرية الكبرى األماكن ذلك في بما ، بخارى في التسوق

.بخارى في التجارية  
. التذكارات بيع محالت من العديد على العثور يمكنك حيث ، بخارى في مهمة تسوق أماكن البازارات هذه تبقى ، الحاضر الوقت في

 صرافون وتقي ،( الجواهريين قبة" )زارغارون-تقي" أما. الفريد اسمها ويحمل القباب من بالعديد مغطى بازار كل. محدود غير اختيارك

.اليوم حتى مغطاة بازورات ثالثة بقيت فقد ،( الرأس باعة قبة) تيبكفورفورسون-وتقي ،( الصرافين قبة)  
 

 
DAY 5:       BUKHARA – SAMARKAND (260 km)     (THURSDAY) 
Breakfast at the hotel.  
Morning drive to Samarkand (3.5 hrs.). 
13:00   Arrival and lunch at local city restaurant.   

Transfer to the hotel. Check-in (from 14:00) and time for freshen up. 
Afternoon starts the city tour in Samarkand:  visit to the famous Registan Square that 
consists of Madrasah Ulugbek (15th c.), Madrasah Sher-Dor (17th c.), Madrasah Tillya-
Kori (17th c.); Guri Emir Mausoleum - Tamerlane's Tomb (14-15th cc.). 

18:00   Dinner at local city restaurant. Overnight at the hotel.   
 
 

( الخميس( )كم 061) ساماركند - بوكارا  
.الفندق في اإلفطار  
(.ساعة 5.3) سمرقند إلى الصباح محرك  
.المحلي المدينة مطعم في والغداء الوصول 05:11  

.لتنشيط والوقت( 00:11 الساعة من) في تحقق. الفندق إلى نقل  
 المدارس ألوغبيك، الدينية المدارس من تتكون التي الشهيرة ريجستان ساحة إلى زيارة: سمرقند في المدينة في جولة اليوم ظهر بعد تبدأ

   كوري-تيليا الدينية المدارس دور،-شير الدينية
. المحلية المدينة مطعم في العشاء - مساء   6 الساعة  

 
DAY 6:      SAMARKAND – TASHKENT      (FRIDAY) 
Breakfast at the hotel.  
Morning drive out of the city to visit to Imam Al-Bukhariy Memorial Complex.  
13:00   After the excursion return back to the city and lunch at local restaurant. 

Visit to Siyob national bazaar that is so colorful on weekends. Here you’ll find local 
sweets and souvenirs. 

16:30   Transfer to Samarkand Railway Station.  
17:30-19:40  High-speed train from Samarkand to Tashkent.  

On arrival, meet your driver at the station and drive to local city restaurant for dinner.  
Further transfer to the hotel. Check-in and overnight at the hotel.  
 
 

( الجمعة) طاشنت - ساماركند: 6 اليوم  
.الفندق في اإلفطار  
.التذكاري البخاري اإلمام مجمع لزيارة المدينة خارج صباحية رحلة  

.محلي مطعم في الغداء وتناول المدينة إلى العودة رحلة بعد 05:11  



.التذكارية والهدايا المحلية الحلوى ستجد هنا. األسبوع نهاية عطالت في الزاهية األلوان ذو الوطني سيوب بازار إلى زيارة  
.طشقند إلى سمرقند من السرعة فائق قطار 04:01 - 07:51. سمرقند حديد سكة محطة إلى النقل عصرا   0:51 الساعة  
.العشاء لتناول المحلي المدينة مطعم إلى والقيادة المحطة في سائقك مقابلة يمكنك ، الوصول عند  
.الفندق في والمبيت الوصول تسجيل. الفندق إلى النقل من مزيد  

 
DAY 7:      TASHKENT (SATURDAY) 
Breakfast at the hotel.   

Excursion along the new part of the city: Independence Square, Amir Temur Statue, 
Monument to Lal Bakhadur Shastri, Alisher Navoi Theatre Square, Monument of 
Courage, enjoy Tashkent Metro Ride. Time for shopping at CHORSU national bazaar and 
modern Hypermarket “Samarkand Darvoza”.Evening visit “Ashgabat” Recreation Park or 
“Central Park” of Tashkent. 

18:00   Dinner at local city restaurant. Overnight at the hotel.  
 

 
( السبت) طاشنت: السابع اليوم  
.الفندق في اإلفطار  
 ساحة ، شاستري باخرور الل الل التذكاري النصب ، تيمور أمير تمثال ، االستقالل ساحة: المدينة من الجديد الجزء طول على رحلة

.طشقند في المترو بالطريق استمتع ، الشجاعة نصب ، نافوي اليشر مسرح  
".دارفوزا سمرقند" الحديث والهايبرماركت الوطني CHORSU بازار في التسوق وقت حان  

.طشقند في" بارك سنترال" أو الترفيهية" أباد عشق حديقة" مسائية زيارة  
.الفندق في ليلة من أكثر. المحلية المدينة مطعم في العشاء - مساء   6 الساعة  

 
 

DAY 8:    TASHKENT – DUBAI                   (SUNDAY)    
05:00   Transfer to Tashkent International Airport.  
08:25   Registration and flight HY-331 from Tashkent to Dubai (arrival at 11:00).  
 

( األحد) دبي - طشقند: الثامن اليوم  
.الدولي طشقند مطار إلى النقل صباحا   3:11  

صباحا   00:11 الساعة الوصول) دبي إلى طشقند من HY-331 والطيران التسجيل 18:03  


