
 

 
 
 

2022  

SENAIS ZĪDA CEĻŠ – 

UZBEKISTĀNA               

AR SIRREĀLO ARĀLA JŪRU 
 

 16.09. – 23.09. 8 dienas EUR 1345 
 

  

diena, maršruts 
 

      notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 16.09. 

Rīga – Tashkent  

***viesnīca Taškentā 

• 13.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 15.00 – 22.00 lidojums Rīga – Taškenta 

• robežas formalitātes un transfērs uz viesnīcu lidosta apkārtnē 

sestdiena, 17.09. 

Tashkent – Nukus  

– Moynak –Nukus 

 

 
 

***viesnīca Nukusā 

• rīta lidojums Taškenta – Nukusa (lidojumu laiki vēl var mainīties) 

• pārbrauciens uz Mujnaku (200 km), seno Arāla jūras ostu 

• savulaik plaukstošā Arāla jūras zvejniecības pilsēta Mujnaka, kas atkāpjoties jūrai 

gandrīz 200 km attālumā pārvērtusies pa pusei par spoku pilsētu. Sirreālā Arāla jūras 

Kuģu kapsēta Karakalpakstānā – smiltīs grimstošie zvejas kuģu un laivu vraki, starp 

kuriem cēli aizmaršē kamieļi, tagad paver visspociskāko skatu Centrālāzijas reģionā 

• vēlā pēcpusdienā-vakarā brauciens atpakaļ uz Nukusu 

svētdiena, 18.09. 

Nukus – Khiva 

 

 

 

 
 

 

***viesnīca Hivā 

• no rīta Nukus – autonomās Karakalpakstānas republikas galvaspilsēta ar Aizliegtās 

Mākslas muzeju tuksnesī – slaveno Igora Savitska 20.gs. Padomju māklas kolekciju 

• pārbrauciens uz Hivu (200 km) – tālāko no trim Uzbekistānas Zīda ceļa pērlēm. Pa 

ceļam apskatīsim Shylpyk klusuma torni Karakalpakstānā – zoroastrisma svētvietu 

leģendārās Amudarjas upes krastos, kura vēsture sniedzas 2200 gadu senā pagātnē 

• pēcpusdienā – mūriem apjoztā Hivas vecpilsēta ir gluži kā vēstures kapsula, kas ļauj 

piedzīvot Lielā Zīda ceļa elpu, cik tuvu tas vien iespējams. Hivas minareti Islom Hoja un 

Kalta Minar – ne tikai skaistākie visā reģionā, bet, iespējams, pat pasaulē.  

• noslēgsim dienu ar maģisku skatu pār Hivas vecpilsētu no Rietumu vārtu torņa 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 19.09. 

Khiva – Bukhara 

 

 

***viesnīca Buhārā 

• no rīta turpinām Hivas apskati – greznā Tash-Hovli pils un pastaiga par vecpilsētu ir 

gandrīz kā atgriezšanās laikā, kad Marko Polo klejoja par Āziju. 

• ļoti garš pārbrauciens uz leģendāro Zīda ceļa pilsētu – Buhāru (450 km). Savulaik šis 

ceļš caur Kizilkuma tuksnesi kamieļa mugurā prasīja vairāk kā vienu mēnesi, tagad tikai 

~7 stundas.  
otrdiena, 20.09. 

Bukhara 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Buhārā 

• Buhāras apskate – sens uzbeku tautas teiciens vēsta: Samarkanda ir Zemes, bet Buhāra 

– gara skaistums. Svētākā pilsēta Centrālāzijā Buhāra ir kā no Tūkstošs un vienas 

nakts pasaku grāmatas izkāpusi ar viduslaiku pirtīm, velvēm segtiem bazāriem, flīzēm 

klātām medresēm un smalki grebtām mošeju fasādēm. Pastaiga pa Buhāras vecpilsētu, 

vēsturiskajiem bazāriem un abiem galvenajiem laukumiem Lyabi Hauz un Kalyan, 

kurus ieskauj pilsētas krāšņākās celtnes. Buhāraas simbols Chor Minor jeb Četri torņi. 

• brīvais laiks Buhāras bazāram, lai papildinātu krājumus ar tradicionālajiem Vidusāzijas 

suvenīriem mājās palicējiem     

• par papildus samaksu iespējams apmeklēt Buhāras vēsturisko pirti – Hammamu 

trešdiena, 21.09. 

Bukhara – Samarkand 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca 

Samarkandā 

• no rīta Sitorai Mokhi Khosa pils apskate – emīru rezidence Buhāras pievārtē, kur 

valdnieki pāvu dārzā aizvadīja karstās vasaras 

• pa dienas vidu pārbrauciens uz Samarkandu (270 km) 

• Samarkanda – Zīda ceļa visslavenākā pilsēta, ko dēvē arī par Pasaules spoguli, Dvēseļu 

dārzu, Austrumu pērli un Visuma centru. Te krustojas Rietumu ceļš uz Persiju, austrumu 

ceļš uz Ķīnu un dienvidu ceļš uz Indiju. Samarkandu iekārojuši pasaules varenākie 

iekarotāji – Aleksandrs Lielais, Čingizhans un Timurs Lielais. Kopš sen seniem laikiem tā 

ir Centrālāzijas zinātnes un kultūras galvaspilsēta. Te skatīsim Bibi Khanum mošeju un 

Registāna laukumu ar trim medresēm un Tili Kara mošeju – Vidusāzijas ikona un 

skaistākais arhitektūras ansamblis visā Centrālāzijā 

ceturtdiena, 22.09. 

Samarkand – Tashkent 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Taškentā 

• no rīta turpinam Samarkandas apskati: Shah-i Zinda kapeņu pilsēta, kuras filigrānām 

flīzēm rotātie mauzoleji tiek uzskatīti par augstāko sasniegumu flīžu mākslā vispār pasaulē 

• Gur Emir mauzolejs – varenā valdnieka Timura (saukta arī par Tamerlanu) atdusas vieta 

• pa dienas vidu garš pārbrauciens uz Taškentu (305 km) 

• vēlā pēcpusdienā īsa ekskursija pa Uzbekistānas galvaspilsētu Taškentu – ceturtā lielākā 

pilsēta NVS tūlīt pēc Maskavas, Sanktpēterburgas un Kijevas. Vairāk nekā 2000 gadu 

senā pilsētas vēsture slēpjas aiz padomju laikā sabūvētājiem guļamrajoniem un 

pēcpadomju modernās Uzbekistānas arhitektūras izpausmēm. Te skatīsim piemiņas vietu 

1968. g. zemestrīces upuriem un valdības ēkas pie plašā Neatkarības laukuma 

piektdiena, 23.09. 

Tashkent – Rīga 
• agrā rītā transfērs uz Taškentas lidostu  

• 08.30 – 12.00 lidojums Taškenta – Rīga 

  Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 175  

 

  



Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Taškenta – Rīga (ekonomiskā klase; 23 kg nododamā bagāža)  

• vietējais lidojums Taškenta – Nukus; lidostu nodokļi 

• aprakstā minētās ekskursijas un autobuss ceļojuma laikā Uzbekistānā 

• naktsmītnes atbilstoši programmai (7 naktis) 3*viesnīcās ar brokastīm, 

divvietīgos numuros ar WC/dušu 

• 6 vakariņas (katru dienu izņemot lidojumu dienas; 17.09-22.09)  

• ieejas maksas apskates objektos, kas minēti detalizētajā aprakstā 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

• IMPRO grupas vadītāja un krieviski runājošu vietējo gidu pakalpojumi 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• personīgie izdevumi; foto un video maksas Uzbekistānā 

• pusdienas; dzērieni ēdienreizēs; Covid-19 testi, ja tādi būs nepieciešami 

• ieejas maksa pasākumos un objektos, kuri nav minēti programmā vai minēti kā papildus;  

• dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un tūrisma industrijas 

prasībām. Klientam jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas vismaz 30 USD apmērā, 

kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Uzbekistānā  

Pieteikšanās ceļojumam 

avansa iemaksa otrā iemaksa atlikusī summa 

EUR 400 EUR 500; līdz 30.04. līdz 16.07. 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

• iemaksāto summu līdz 16.07. iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Vīzas un ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• LR pilsoņiem vīzas nav nepieciešamas! Ceļojumā līdzi jāņem LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 

19.novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.  

• Nepilsoņiem par vīzu formalitātēm un izmaksām interesēties vismaz 6 nedēļas pirms ceļojuma 

Grupas informatīvā sapulce 06. septembrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo 

aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no 

pakalpojumu sniedzēja. Mainoties pārlidojumu grafikam, iespējamas nelielas izmaiņas programmā! 

  

 

IMPRO 
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

atteikšanās datums līdz 30.04. pēc 30.04. pēc 16.07. 

zaudētā summa EUR 200 EUR 500 visa summa 


