Viatge cultural:

Uzbekistan, al cor de la ruta de la seda
D
Deell 1188 aall 2288 dd’’aaggoosstt ddee 22001155

Presentació
Un viatge en el temps a l’època daurada de les caravanes que recorrien la Ruta de la Seda, on els paisatges,
ciutats, colors i olors d’un món exòtic i oriental, ple de cúpules blau turquesa i minarets, es conserven intactes a
través dels segles. Centre neuràlgic de l’imperi del gran Tamerlà i bressol de grans científics i filòsofs, terra de sol,
de deserts, de valls fèrtils, de ciutats que amaguen entre els seus carrers llegendes de belles princeses, patis de
madrasses…La seva història ens porta a temps de Cir de Pèrsia en el segle VI aC quan es fundaren ciutats com
Samarcanda, Bukhara o Khiva, a les conquestes d’Alexandre Magne, de Genguis Khan, al gran Tamerlà i a
l’ambaixada que rep el rei de Castella buscant aliats contra l’avanç Otomà…Viatjar a Uzbekistan és anar en busca
d’empremtes d’aquella mítica Ruta de la Seda i amb la ment en la llegendària Samarcanda, el viatger torna
enamorat de Khiva i Bukhara i d’un paisatge de les Mil i Una Nits.
Dates
Del 18 al 28 d’agost de 2015
Guia especialista
Carles Buenacasa. Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).
Preu per persona en habitació doble
Preu base en habitació doble: 2.445.-€ / persona + Taxes
Suplement individual: 300.-€
Suplement grup 12 – 13 persones: 90.-€ / persona
Suplement grup 10 – 11 persones: 225.-€ / persona
Grup màxim
14 persones
Agència gestora
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Serveis inclosos
 Grup mínim de 10 i màxim de 14 persones.
 Guia especialista des de Barcelona, Prof. Carles Buenacasa
 Guia local privat de parla espanyola.
 Xerrada informativa prèvia impartida pel guia especialista.
 Vols internacionals amb Turkish Airlines classe turista.
 Vol domèstic de línia regular per al trajecte Urgench – Tashkent, classe turista.
 Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat.
 Allotjament en hotel categoria 4* Sup. a Tashkent, 4* a Samarkanda, 3* a Bukhara i Khiva, habitació doble.
 Visites detallades en privat (entrades incloses).
 Pensió Complerta durant tot el recorregut en hotels i restaurants seleccionats.
 Propines.
 Visat d’entrada.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del guia especialista.
 Dossier de viatge digital.
 Assistència a destinació 24 hores.
 Assegurança de viatge AXA VIP Plus 3000.
 Certificat AXA GIF.
Serveis no inclosos
 Taxes d'aeroport (310.-€ aprox. A revalidar en el moment de l'emissió).
 Begudes als àpats.
 Permisos de fotografia en certs monuments (es cobra a part de l’entrada).
 Propines.
 Qualsevol servei no descrit al programa.
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge Uzbekistan”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
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Programa detallat

18/08.
BARCELONA – TASHKENT
Presentació a l’aeroport per trobar-nos amb el nostre guia especialista. Iniciem el nostre viatge amb la
il·lusió de descobrir un món mític, un paisatge evocador de les llegendes de les Mil i una Nits. Amb
aquesta il·lusió i la nostra ment carregada amb els llibres i novel·les llegits sobre la Ruta de la Seda,
prendrem el nostre vol amb destinació a Tashkent. Nit a bord.
19/08.
ARRIBADA A TASHKENT (PC)
Aterrarem a primera hora del matí a Tashkent, on serem rebuts i traslladats al nostre hotel per poder
descansar. A l’hora convinguda iniciarem la nostra visita a Tashkent, capital del país, una ciutat amb
molta activitat cultural i centre econòmic d’Àsia Central, amb una història i un esplendor que s’originaren
fa més de 2.000 anys amb el comerç de la seda entre orient i occident. Veurem que la barreja entre el
passat esplèndid com a centre important de comerç i el seu recent passat soviètic atorguen a Tashkent
un caràcter especial. A la part antiga de la ciutat veurem les madrasses de Barak-Khana del segle XVI i
la de Kukeldash, el Mausoleu de Kaffal-al-Shashi, el Museu de les arts aplicades, la Mesquita de l’Imam
Khasty i el teatre de l’Òpera. Dinar. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.
20/08.
TASHKENT – TREN TALGO “AFRASIAB” A SAMARKANDA (PC)
Avui ens traslladarem a l’estació per prendre el tren Talgo “Afrasiab” amb destinació a Samarcanda,
probablement la ciutat amb el nom més evocador de la mítica Ruta de la Seda; es considera que
Alexandre Magne va ser, a partir de l’any 327 aC el principal impulsor d’aquesta important xarxa
comercial, que unia llocs tan allunyats com els imperis xinès i romà, passant pel sud d’Àsia i Orient
Pròxim. La Gran Ruta de la Seda va tenir el seu màxim esplendor durant l’Edat Mitjana i, més enllà de
les seves finalitats comercials amb els productes més preuats de l’època, va crear un importantíssim
intercanvi cultural i religiós entre Orient i Occident. Tamerlà la va convertir en capital del seu imperi a
finals del segle XIV, i va ser llavors quan la ciutat va gaudir del seu màxim esplendor com a centre
econòmic i cultural d’Àsia Central. Posteriorment Ulugh Beg, nét de Tamerlà i gran aficionat a
l’astronomia i a les matemàtiques, va contribuir en gran mesura a l’embelliment de la ciutat. Arribarem a
mig matí i començarem la nostra visita a les ruïnes d’Afraisab, l’època més antiga de la futura
Samarcanda. Situada al nord de l’actual ciutat, l’emplaçament està datat als segles VII-VI aC i porta el
nom del mític rei de Turan del Llibre dels Reis de Ferdwosi. Cobria un superfície de 200 hectàrees i es
creu que va ser l’antiga capital de Sogdiana. També visitarem el túmul de Khodzha Daniyar o de San
Daniel, que es troba a prop del riu Siab, entre els turons de la ciutat d’Afrasiab, essent avui dia un lloc
de peregrinació tant per musulmans com per cristians. Finalment, visitarem una fàbrica de paper de
seda, per conèixer el procés d’elaboració d’un dels productes més cotitzats de la Ruta de la Seda.
Allotjament.
21/08.
SAMARCANDA (PC)
Samarcanda és una de les ciutats més antigues del món. Considerada des de l’antiguitat com la joia del
desert i la perla del món musulmà, va ser la capital de l’imperi d’Amir Temur. Degut a la seva situació
estratègica rebé influència de cultures tan diverses com la persa, hindú, àrab i xinesa. Actualment, els
seus quasi 500.000 habitants conviuen amb la influència d’aquell antic mosaic cultural i religiós. Avui
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realitzarem una visita al mausoleu de Gur Emir, un nét de Tamerlà mort molt jove i on es diu que està
enterrat el propi Tamerlà i el seu nét Ulugh Beg. Tot seguit visitarem l’espectacular Plaça del Registan,
cor de l’antiga Samarcanda. Aquí hi trobarem la madrassa Tillya-Kari, construïda l’any 1660 i la
madrassa d’Ulugbek, construïda entre els any 1417 i 1420; aquesta fou la universitat més important
d’Àsia Central durant el segle XV. A la mateixa plaça veurem també la madrassa Shir-Dor, amb una
portalada decorada amb tigres i gaseles, única a l’Islam. Ens dirigirem després al magnífic conjunt de
mausoleus de Shakhi-Zhinda i l’observatori astronòmic d’Ulugbek, únic al món, així com també a una de
les més esplèndides mesquites medievals, Bibi-Khanum, una de las més grans del món islàmic i
construïda en només cinc anys. A poques passes veurem el basar de Siob, un viu mercat en el que
podrem observar com transcorre la vida local entre les parades d´ espècies, llegums, iogurt acabat de
fer, hortalisses, fruites, carn i molts productes més. Allotjament.
22/08.
SAMARCANDA – BUKHARA (PC)
Aquest matí abandonarem Samarcanda per dirigir-nos a Bukhara, una ciutat-oasi de gran importància a
les antigues rutes comercials, a on la història ha penetrat de ple i queda reflectida a la seva part antiga,
amb desenes de madrasses, cúpules, mausoleus i minarets de diferents èpoques, fruit dels que
antigament va ser un dels principals centres culturals, polítics i religiosos d´ Orient. A Bukhara van
estudiar personatges il·lustres com Ibn Sina, millor conegut com a Avicena, i el famós poeta persa
Ferdowsi, entre altres. Abans d’arribar però, visitarem els voltants de Bukhara: en primer lloc veurem la
residencia d’estiu de l’emir de Bukhara (segles XIX – XX), coneguda com Sitora-i Mohi Hosa o “el palau
de la lluna i els estels”, el qual ofereix una barreja fantàstica d’arquitectura russa, oriental i europea.
També veurem la necròpolis del xeic sufí Bahaaddin Nakshbandi i que està considerada com la Meca
d’Àsia Central. Nakshbandi fou un místic molt influent i mestre espiritual d’Amir Timur, així com també
un dels fundadors de l’ordre sufista Nakshbandiya, la qual ràpidament es convertí en una de les ordres
més conegudes: aquesta es basava en els principis de la sensatesa i prengué influències zoroastrianes i
fins i tot budistes. El conjunt inclou molts edificis diferents, essent el sepulcre un dels més destacats.
Arribada final a Bukhara i trasllat al nostre hotel. Allotjament.
23/08.
BUKHARA (PC)
Avui dedicarem la jornada a visitar aquest bonic oasi situat en ple desert, en el que s’hi respira un aire
de profunda i enigmàtica espiritualitat. Construïda sobre un cim sagrat, durant més de vint segles s’hi ha
anat edificant monuments i edificis que en molts casos han arribat fins els nostres dies en molt bon estat
de conservació. Aquí s’hi troba present l’empremta de l’antiga ciutat comercial i de trànsit de caravanes
que provenien de diferents punts d’Àsia Central. Veurem el mausoleu d’Ismail Samani, fundador de la
dinastia Samànida; és el monument musulmà més antic de la ciutat, construït entre los segles IX i X i
està considerat com una joia de l’arquitectura d’Àsia Central. També veurem la mesquita d’altes
columnes de Bolo-Hauz, situada just davant de la ciutadella o Ark, la qual alberga varis edificis reals
(actualment es troba tancada per obres de reconstrucció). A continuació ens acostarem al Minaret
Kalon, construït al segle XII. El minaret va ser utilitzat com a punt d’observació i també com a punt de
referència per a les caravanes de mercaders; gràcies als seus 47 metres d’alçada, va ser durant molt de
temps el minaret més alt de tot l’Àsia Central. És tal la seva majestuositat que el líder mongol Genguis
Khan va ordenar preservar-lo. A la mateixa plaça veurem la mesquita Kalon i la madrassa Mir-i-Ab,
encara activa, i en la qual han estudiat importants líders espirituals. Recorrerem el basar i seguirem
caminant per la ciutat antiga fins arribar a les madrasses d’Ulugh Beg i d’Abdul Azizxon, construïdes una
davant de l’altra, segons era costum de l’època, i també arribarem a Magoki Atori, antigament un centre
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de zoroastrisme i que posteriorment va ser convertit en mesquita. També visitarem la sinagoga Masjid,
ja molt a prop de la plaça Liaby-Hauz, cor de la ciutat, viu encara una petita comunitat jueva. Finalment
ens aproparem a Chor Minor, que amb els seus quatre minarets és un dels monuments més
emblemàtics de la ciutat. Retorn a l’hotel i allotjament.
24/08.
BUKHARA – KHIVA (PC)
Deixarem Bukhara enamorats de la seva estampa de les Mil i Una Nits i ens traslladarem, via terrestre,
fins a Khiva, una ciutat incomparable de 2.500 anys d’antiguitat que, amb els seus carrers plens de
madrasses, mesquites, minarets i palaus, rememora d’una forma fantàstica l’Edat Mitjana d’Orient i la
mítica Ruta de la Seda. Arribada i trasllat a l’hotel. Allotjament.
25/08.
KHIVA (PC)
Avui visitarem la ciutat de Khiva i els seus diferents grups arquitectònics decorats amb motius variats en
tons blaus i fusta treballada. Aquesta ciutat, junt amb Bukhara i Samarcanda formaren el Gran Triangle
Oriental a la seva època d’esplendor, el que ens d’on una idea de la importància que arribaren a assolir a
l’Edat Mitjana. Fundada al segle VI, la ciutat visqué el seu màxim apogeu amb el comerç caravaner al
segle XVI. Passejant pels agradables carrers de la ciutat emmurallada o Ichon-Qala arribarem a la
madrassa i al minaret Islam Khodzha, aquest últim considerat com a símbol de la ciutat. També veurem
la mesquita del divendres, construïda en el segle X, i que amb les seves 212 columnes, totes diferents
entre sí, està considerada com una de las més boniques d’Àsia Central. Seguirem el nostre recorregut en
el Palau de Kuhna Ark, erigit en el segle XII i ampliat en el segle XVII; aquest alberga la mesquita d´
estiu, amb magnífiques decoracions de majòlica. A continuació visitarem el Palau de Tosh-Hovli i la
madrassa de Mukhammad-Rajimjan II, la qual alberga un petit museu dedicat al khanat de Khiva.
Retorn a l’hotel i allotjament.
26/08.
KHIVA: FORTALESES AYAZ-KALA I TUPRAK-KALA (PC)
Avui sortirem de Khiva per realitzar una visita a Ayaz-Kala i Tuprak-Kala. La fortalesa Ayaz-Kala, que
significa “la ciutat al vent” es troba sobre un cim abrupte de 60 metres d’alçada. És una construcció
clàssica fronterera de Khorezm. Els seus murs estan dirigits als costats del món i l’entrada es troba al
costat sud. Cada fortalesa de la zona de Khorezm tenia un laberint privat, a mode de fortalesa dins la
mateixa fortalesa. Els historiadors suposen que la fortalesa d’Ayaz-Kala es construí entre els segles IV i
III aC però el més probable és que mai no s’utilitzés com a tal. També visitarem la interessant fortalesa
de Tuprak – Kala i després tornarem a Khiva, on disposarem de temps lliure. Allotjament.
27/08.
KHIVA – URGENCH – TASHKENT (PC)
A l’hora convinguda ens traslladarem a l’aeroport d’Urgench per prendre un vol domèstic amb destinació
a Tashkent. A la nostra arribada continuarem coneixent la ciutat; baixarem al famós metre de Tashkent,
amb estacions que sorprenen per la seva arquitectura i decoració soviètica. Recorrerem també el Basar
Chor-Su, un enorme mercat on es reuneixen gents de les zones rurals i els carrers d’Alisher Navoi,
Halklar Dustligi i Amir Temur. Aquest vespre celebrarem el nostre sopar de comiat en un restaurant local
de la ciutat. Retorn a l’hotel i allotjament.
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28/08.
TASHKENT – BARCELONA (PC)
Trasllat a l’aeroport a primera hora del matí per realitzar els tràmits de facturació i duana i prendre el
nostre vol de tornada a Barcelona. Acomiadem Uzbekistan amb el decorat de les Mil i Una Nits a la
retina, meravellats per Samarcanda, fascinats per Bukhara i enamorats de Khiva. Arribada a Barcelona i
final dels nostres serveis.
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