
 
 

ЕКСКУРЗИЯ  
ДО  

УЗБЕКИСТАН И КАЗАКСТАН 
 

Ташкент, Ургенч, Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд, Алмати, Астана 

 

ПРОГРАМА: 

  

  
Ден 1 
Полет София – Истанбул – Ташкент. 
 
Ден 2 
Пристигане в Ташкент. 
Трансфер и настаняване в хотела. 
Закуска. Целодневна туристическа програма в Ташкент, включваща Площада на 
Независимостта, търговската и развлекателна улица Бродуей, паметникът на националния 
герой Амир Тимур, училището Абул Касим – исторически паметник и център за приложни 
изкуства. 
Обяд в местен ресторант. 
Програмата продължава с новият административен център на Ташкент, на територията на 
който се намират Парламентът, основните министерства, Националната библиотека, 
Художествената галерия; Ташкентският университет; Дворецът на Романов; Театърът за 
опера и балет и др. 
Вечеря и нощувка.  
 
Ден 3 
Закуска. Трансфер до летището за полет Ташкент – Ургенч. 
Пристигане в Ургенч и трансфер до древния град Хива, основан преди повече от 1500 години и 
една от основните спирки по пътя на коприната. Целодневна туристическа програма в Хива с 
посещение на Крепостта Ичан Кала, арката Куня, Бялата джамия “Oq Masjid”, минарето Калта и 
джамията Джума. 
Обяд в местен ресторант. 
Програмата продължава с посещение на Двореца Тош-ховли, училището и минарето Ислям 
Ходжа и Гробницата на узбекския поет, философ и борец Пехливан Махмуд. 
Вечеря. Трансфер до летището за полет Ургенч – Бухара. Настаняване в хотела в Бухара и 
нощувка.  
 
Ден 4 
Закуска. Целодневна туристическа обиколка на Бухара, включваща мавзолея на династията 
Самани – един от най-почитаните архитектурни паметници, датиращ от 9-ти век, джамията с 
четиридесетте колони - Боло, крепостта Арк, която е била центъра на управлението през 4-ти 
век. 
Обяд в местен ресторант. 
Програмата продължава с посещение на джамиите Пои-Калян и Магоки Аттори, Музея на 
килимите, училището Мир-и-Араб и Комплекса Ляби Хауз – един от малкото запазени 



автентични източници на питейна вода в града, от които някога е пил вода библейския 
пророк Йов. 
Вечеря с традиционна фолклорна програма. Нощувка.  
 
Ден 5 
Закуска. Отпътуване за Шахрисабз. Туристическа обиколка на града, включваща посещение на 
двореца Ак Сарай, “Храма на медитацията” – джамията Кок Гумбаз, храмовите комплекси 
Гумбаз Саид и Хазрати Имам, както и гробницата на принц Джахангир. 
Обяд в местен ресторант и отпътуване за Самарканд. 
Настаняване в хотела и вечеря. Нощувка.  
 
Ден 6 
Закуска. Целодневна туристическа обиколка на Самарканд - най-богатия и значим град по 
пътя на коприната, включваща посещение на обсерваторията Улугбек, Регистан – древния 
център на Самарканд, представляващ комплекс от три училища и джамия. 
Обяд в местен ресторант. 
Програмата продължава с посещение на мавзолея-гробница на Амир Тимур - Гур Емир, 
джамията Биби Ханъм, която е била най-голямата и най-красивата сграда в Централна Азия за 
своето време, улицата на мавзолеите Шахи Зинда, която е всепризнат архитектурен шедьовър 
и където се счита, че е погребан братовчедът на пророка Мохамед – Кусам ибн Аббас, както и 
местното тържище Сиаб Базаар. 
Вечеря и нощувка.  
 
Ден 7 
Закуска. Отпътуване за Ташкент. 
След пристигане в столицата, обяд в местен ресторант. Следобед туристическа програма, 
включваща посещение на архитектурния комплекс Хаст-Имам, училището Барахан и пазара за 
плодове Чорсу. 
Трансфер до летището за полет Ташкент – Алмати. 
Пристигане в Алмати. Трансфер и настаняване в хотела. Нощувка. 
 
Ден 8 
Закуска. Целодневна туристическа обиколка на Алмати – южната столица на Казахстан, 
включваща Двореца на Президента, Народния площад и Паметника на Независимостта. Обяд в 
местен ресторант. 
Програмата продължава с посещение на Двореца на Републиката, площадите Астана и Абай, 
Панфилов парк, катедралата Зенков - втората най-висока дървена сграда в света и Паметника 
на Славата и вечния огън. 
Вечеря и нощувка. 
 
Ден 9 
Закуска. Целодневна туристическа програма до планините Транс-Или Алатау, част от 
планинския масив Тяншан. Преминаване през дефилето Медео, където се намират най-високо 
разположената ледена пързалка в света на 1733 м. надморска височина и планинският курорт 
Чимбулак на 2230 м. 
Обяд в местен ресторант. 
След края на тура трансфер до гарата за отпътуване с влак Алмати – Астана. 
Нощувка във влака в спален вагон. 
 
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА: 
* Самолетни билети за международни полети София – Ташкент и Астана – София на 
авиокомпания Turkish Airlines; 
* Самолетен билет за полети Ташкент – Ургенч – Бухара; 
* Самолетен билет за полет Ташкент – Алмати; 
* Билет за влака Алмати – Астана в спален вагон; 
* 1 нощувка в Ташкент със закуска, обяд и вечеря; 
* 2 нощувки в Бухара със закуски, обяди и вечери; 
* 2 нощувки в Самарканд със закуски, обяди и вечери; 



* 2 нощувки в Алмати със закуски, обяди и вечери; 
* 1 нощувка в спален вагон във влака Алмати – Астана; 
* 1 нощувка в Астана със закуска, обяд и вечеря; 
* Туристическата програма в Ташкент на 18 и 23 октомври описана в програмата; 
* Целодневната туристическа програма в Хива описана в програмата; 
* Целодневната туристическа програма в Бухара описана в програмата; 
* Целодневната туристическа програма в Самарканд описана в програмата; 
* Туристическа програма в Шакрисабз описана в програмата; 
* Целодневната туристическа програма в Алмати описана в програмата; 
* Целодневната туристическа програма в планината Транс-Или Алатау описана в програмата; 
* Целодневната туристическа програма в Астана описана в програмата; 
* Входни такси за всички посещавани обекти описани в програмата; 
* Транспорт по програмата; 
* Виза за Узбекистан; 
* Виза за Казахстан; 
* Здравна застраховка “Помощ при пътуване”; 
* Преводач – придружител на групата от България. 
 
 

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА:  
  

Дестинация Пакет “A”: Хотели 3* Пакет “Б”: Хотели 4* 

Ташкент Uzbekistan или подобен 
 Le Grande Plaza Hotel или 

подобен 

Бухара Lyabi House или подобен  Zargaron Plaza или подобен 

Самарканд Malika Prime или подобен  Asia Samarkand или подобен 

Алмати  Premier Alatau или подобен Holiday Inn Almaty или подобен 

Астана  Art Hotel Astana или подобен Diplomat Hotel или подобен 

 
 

http://www.hoteluzbekistan.uz/en
http://www.legrandeplaza.com/
http://www.lyabihouse.com/
http://www.zargaron-plaza.com/
http://www.malika-samarkand.com/prime.htm
http://asiahotels.uz/en
http://hotel.alatau-hotel.kz/en/
http://www.holidayinn.com/hotels/gb/en/almaty/alakz/hoteldetail?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=12&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99617383&siclientid=2038&sitra
http://www.astanahotels.kz/2011-03-15-arthotelastana.html
http://www.diplomathotel.kz/en/

