
Avastame koos Kesk-Aasiat - UNUSTAMATU USBEKISTAN 

Sisu: Kesk-Aasia avastamist ja tundmaõppimist on kõige parem alustada Usbekistanist. Reisil kohtame 
eri kultuuride ristumiskoha võlu ja valu ning sukeldume sajanditetagusesse maailma. Usbekistanis on 
säilinud kõige enam iidse Siiditeega seotud ajalugu ja kultuuri. Kuulsat Hiivat nimetatakse lausa 
muuseumiks lageda taeva all. Samarkand, mis asus kunagisel Siiditeel, oli islamiõpetuse üheks 
keskuseks. Buhhaara on enam kui 5000 aastat vana inimasustusega koht, mis linnana on eksisteerinud 
juba alates 6. sajandist e.Kr. Tegemist on ühe kunagise Pärsia tsivilisatsiooni keskusega.  
Kui oled huvitatud idamaade kultuurist ja ajaloost ning armastad mõnusat (kerget) matkamist, siis on 
see Sulle ideaalne reis! 
 
9 päeva 2017. aasta augustis Usbekistanis (11.08.2017.-19.08.2017.) 
Korraldavad Siret ja Janno Seeder (Seeder Konsultatsioonid OÜ), reisiettevõtja reg nr 
TRE000646.  
Usbekistani poolt kogu reisi kestel saatja ja kohalikud inglise/vene keelt kõnelevad giidid, 
tõlge eesti keelde. Majutamine: 3* hotellides; riigi-sisene transport (buss, kiirrong, lennuk), 
hommiku-, lõuna- ja õhtusöök on hinna sees; kõik sissepääsupiletid, etendus ja viisa.  
1.päev, R 11.08. Ärasõit Tallinnast 
2.päev, L 12.08. Saabumine Taškenti 

Tutvumine Taškendiga, Hast Imam Kompleks ja Chorsu Bazaar. Peale lõunat külastame linna uut 
osa - Iseseisvus Väljak, Amir Temur Muuseum, Alisher Navoi teater (Ooperi- ja balletiteater). 

Külastame Õigeusu Püha Maarja katedraali. Ööbimine Taškendis. 

3. päev, P 13.08. Taškent - Urgentš - Hiiva 
Pärast varast hommikusööki lend Taškendist Urgenchi (1h 40 m). Külastame Hiivat – UNESCO 

maailmapärandi nimistusse kuuluvat linna, Itchan Kala vabaõhumuuseum. Pärast lõunat 
tutvume Kunya-Ark - Hiiva khaanide residentsiga (18-20 saj. suve- ja talvemošee), 

vastuvõtuhalli ja vaatetornidega; Djuma mošeega (18saj.), kus on 213 nikerdatud 

sammast; Hiiba ühe peamise sümboli Kalta Minor’i minaretiga. Ööbimine Hiivas. 

4. päev, E 14.08. Hiiva - Buhhaara 
Pärast hommikusööki sõidame Buhhaarasse (u 6h), teel lõuna. Teel olles teeme peatusi, et 

nautida Amudarja panoraamvaateid. Buhhaarasse jõudes hotelli registreerumine ja vaba aeg. 

5. päev, T 15.08. Buhhaara - UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv linn. 
Ennelõunal tutvume iidse Püha Buhhaaraga Jalutuskäik vanalinnas, vilgas kauplemine, uued 

moseed, k.a. Kalyan’i Minarett, koos “Surma torniga”, mis on Kesk-Aasia üks kõrgemaid. 
Peale lõunat jätkame jalutuskäiku vanalinnas, kus on viimastele aastatel toimunud põhjalik 

restaureerimine. Õhtul folkloorietendus Nadir Devon-Begi Medreses. Ööbimine Buhhaaras. 

6. päev, K 16.08. Buhhaara - Samarkand 
Pärast hommikusööki külasame massiivset Ark’i kindlust, emiiride vabaõhu trooni, Ismail Samani 

mausoleumi – hästisäilinud ehitist 10 sajandist. Pärast lõunasööki istume kiirrongile (kl.15:21), et 
sõita Samarkandi. Registreerime hotelli ja vaba õhtu. Ööbimine Samarkandis. 

7. päev, N 17.08. Samarkand - UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv linn 

Hommikul, pärast einet, linnatuur, külastame Registani väljakut, ühte kaunimat ala Kesk-Aasias, 
mis sisaldab kolme medreset - Ulumbek’i Medrese (15 saj.), Sherdor’i Medrese (17.saj.) ja 

Tillyakori Medrese (17. saj.). Gur-Emir Maosoleum, Amir Timur’i matmispaik, mis ehitatud 
1404.a. Pärast lõunat külastame Shakti Zinda Nekropolist (14-15 saj.) ja Samarkandi pärli - 

Ulugbek’i observatoorium (15 saj.).  

8. päev, R 18.08. Samarkand - Taškent 
Pärast hommikusööki sõidame Hazrat Daud’i pühasse koopasse, mis asub mäe tipus ja kuhu viib 

1303 astet. Lõuna ning sellel järgneb külastus paberitehasesse, kus valmistati iidset paberit, 
tutvume ka tootmisprotsessiga. Kl.17.00 väljub kiirrong Taškenti (u 2h). Ööbimine Taškendis. 

9. päev, L 19.08. Taškent – Tallinn, kojusõit.  

 
Reisi maksumus 1758-1850 EUR. Kõik hinnas reis! Reisi pikkus 9 päeva. Esimene 
sissemakse (500 EUR) peale registreerimist, kinnitab osaleja soovi ja võimaldab broneerida lennupiletid. 
Tasuda võib osade kaupa, näiteks kuude kaupa või kvartali kaupa või ühekorraga. Viimane makse peab 
olema laekunud hiljemalt 1 kuu enne reisi (11.07.2017.)  
NB! Küsi ka soodustuste kohta! NB! Reisihind võib muutuda seoses valuutakursi muutusega. 
Seeder Konsultatsioonid OÜ reg nr.10923102, arve EE512200221021709091 Swedbank; 
Lisainfo www.seederreisid.ee 


