
Uzbekistan Opintomatka ehdotus 2019

Uzbekistan on valtio Keski-Aasiassa joka itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991. Maan läpi kulki
kuuluisa silkkitie jo 2000 vuotta sitten. Seurataan tutkimusmatkailijoiden kuten Marco Polon 
jalanjälkiä. Tutustutaan kaupunkeihin Tashkent, Samarkand, Bukhara, Khiva. Ollaan silminnäkijöitä
ihmisen tahallaan aiheuttamaan ekologiseen katastrofiin – Aralin meren kuivumiseen. Vieraillaan 
entisessä lomailu ja satamakaupungissa Moynaqissa jonka vaakunassa vieläkin on sininen meri ja 
kala mutta joka nykyään sijaitse keskellä aavikkoa. Tuuli ei nostaa enää aaltoja vaan kuivaa hiekkaa
ja ruosteiset laivat ovat joutuneet 250km päähän rannikosta. Yövytään jurtassa aavikolla ja 
nautitaan tähtitaivaasta sekä hiljaisuudesta. Ajetaan junalla koko maan poikki.

1:päivä kello 02.45 laskeutuu Aeroflotin lento pääkaupunkiin Taskentiin. Transfer hotelliin Rakat 
Plaza 4**** tai  vastaava https://rakatplaza.business.site/. Aamiainen hotellissa ja vapaa aikaa 
levätään matkasta. Lounas Tashkentissa jonka jälkeen juna asemalle ja matka jatkuu junalla kohti 
Samarkandia. Vaihtoehtona tavallinen juna 15:17-19:33 tai express junalla 18:50-20:58 
espanjalaisen yhtiön “Talgo” tarjoamana.

2:päivä Aamiaisen jälkeen kaupunkikierros Samarkandissa. Joka on käynyt Agrassa Intiassa Taj 
Majalin moskeija katsomassa tunnistaa rakennustyylin. Nimitäin Taj majalin ovat rakentaneet samat
rakentajat jotka ovat rakentaneet Samarkandin kaupunkin. Mogulit jotka aikoinaan valloitivat 
pohjois Intian olivat peräisin juuri Uzbekistanista. Iltapäivällä vierailu oluttehdas “Pulsar” 
Samarkandissa(Ei vahvistettu). Pulsar on nykyään Uzbekistan-Tsekkiläinen olutpanimo joka on 



toiminut olutpanimona koko neuvostovallan aikana nimellä “Oluttehdas Samarkand-1”ja avattiin jo 
vuonna 1885. Yövytään Samarkandissa hotelli Diyora 3*** tai vastaava http://hotel-diyora.com/en/.

3:päivä Aamiaisen jälkeen transfer juna-asemalle ja junalla Samarkand-Bukhara 09:38-11:14 
Saavutaan Bukharaan ja kaupunkikierros. Hotelli Komil boutique tai vastaava 
http://komiltravel.com/

4:päivä  Aamianen hotellissa. Bussimatka Bukhara-Khiva. Karavaanit kulkivat Bukhara-Khiva 
välimatkaa noin kuukauden. Nykyään ajetaan punaisen “Kyzyl-Kum” nimisen aavikkon läpi 
bussilla noin 7 tuntia yhteensä  matkaa 470km. Matkan aikana nautitaan eksoottisia 
aavikkomaisemia. Kirjaudutaan hotelliin Orient Star 3*** tai vastaava Khivassa.

5:päivä  Aamiainen hotellissa jonka jälkeen tutustutaan Khivan kaupunkiin joka näyttää olevan 
tarinakokoelmasta tuhat ja yksi yötä. Yövytään Khivassa.



6:päivä Tänään on pitkä bussimatka Khivasta Karakalpakstanin alueen pääkaupunkiin Nukukseen 
ja siitä Moynaq nimiseen entiseen Aralin meren isompaan satamakaupunkiin ja 
rantalomakohteeseen. Vieraillaan Moynaq kaupunkimuseossa ja ollaan todistaija ihmiseen tahallaan
aiheuttamaan luonnonkatastrofiin – Aralin meren kuivumiseen josta on jäljellä enää 10% siitä mitä 
se oli pinta alaltaan vielä 1950 luvulla. Palataan Nukukseen jossa yövytään hotelli Jipek Joli tai 
vastaava https://www.facebook.com/jipekjoli/.

7:päivä Aamiaisen jälkeen ajetaan Nukuksesta Ayaz Qala leirintäalueelle jossa voidaan tutkia 
hylättyä linnoitusta ja  nauttia aavikon hiljaisuudesta sekä tähtitaivaasta. Illalla paikallinen folk 
show jurttien leirintäalueella.

8:päivä  Aamiaisen jälkeen tilausajobussilla Urgench kaupunkiin 75km. Vierailu Urgench juna-
asemalla(ei vahvistettu)Yöjuna Urgench-Tashkent (14:35-07:08+) Matka kulkee junalla koko maan 
poikki.



9: päivä.  Saavutaan Tashkent. Aamianen Tashkentissa. Aloitetaan kiertoajelu Tashkentissa. Lounas 
ja iltapäivällä vapaa aika edullisiin ja eksoottisiin ostoksiin. 22:00 transfer Tashkent lentokentälle. 
04:45 Aeroflot lento Moskovan kautta Helsinkiin. Helsinkiin saavutaan 10:20

Hinta maapalveluista 980EUR. Puolihoito, majoitukset 3*** ja 4**** hotelleissa sekä jurtassa, 
folkshow jurtassa, kaikki kuljetukset ja opastukset ohjelman mukaan, junaliput Uzbekistanissa, 
kaikki sisäänpääsyt museoihin, suomalaisen matkanjohtajan palvelut. Hinta laskettu 20 matkustajan 
mukaan.
Uzbekistanin ryhmäviisumi lisämaksulla 70EUR. Aeroflot lentoliput ryhmäehdoin noin 
500EUR.


