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Oezbekistan
‘Het verborgen deel van de Zijderoute’
12 dagen – 11 nachten in 2020

Het is haast niet te geloven dat het culturele hart van Centraal-Azië jarenlang verstopt kon blijven
achter het IJzeren Gordijn. Oezbekistan is het legendarische knooppunt van de Zijderoute, waar
schitterende steden verrezen bij de oasen. Eindelijk kan u in de voetsporen van Dzjengis Khan en
Alexander de Grote treden. Uitgestrooid als parels in de steppe wachten wonderlijke paleizen,
blauwgouden moskeeën en minaretten langs een onontdekt deel van de Zijderoute. Lang voor zij
deze contreien onveilig maakten, verbond deze route immers ook al op een vreedzame wijze
volkeren en landen uit Oost en West. Handelaars, missionarissen en geleerden, trokken met zijde,
specerijen, luxegoederen, porselein maar evengoed met godsdienst en wetenschap heen en weer
van het verste puntje van Azië tot het topje van Europa!

Programma
Maandag 6 april: Brussel – Istanbul – Tashkent
Afspraak op de luchthaven van Zaventem met onze reisleider. Vlucht met Turkish Airlines naar
Istanbul. Maaltijd aan boord. Via Istanbul nemen we onze nachtvlucht naar Tasjkent.
Dinsdag 7 april: Tashkent
Bij aankomst in Tasjkent wacht een luxe touringcar ons op die ons naar het hotel brengt. U maakt
vandaag een eerste keer kennis met de schoonheid die de metropool Tasjkent te bieden heeft
tijdens een oriëntatietour. De Opera, het Theaterplein Museum van Schone kunsten, de prachtige
metrostations. Overnachting en avondmaal in het Tasjkent City Palace****.
Woensdag 8 april : Tashkent – Urgench – Khiva
U moet vanochtend vroeg uit de veren voor de binnenlandse vlucht naar Urgench. Bij aankomst
brengt men u naar de charmante stad Khiva. De binnenstad van Khiva, of Ichan-Kala, is een waar
openluchtmuseum. U trekt er een ganse dag op uit en geniet van de prachtige moskeeën,
Koranscholen, karavanserais en zoveel meer. Let vooral op de vele gebouwen die volledig bedekt
zijn met schitterende mozaïeken belegd met turkooizen steentjes. Overnachting en avondmaal in
het hotel Malika Khiva***.
Donderdag 9 april : Khiva – Ayazqala – Tupraqqala – Khiva
Na ons ontbijt vertrekken we voor een mooie tocht doorheen de autonome republiek van
Karakalpakistan naar Ayazqala en Toprakqala. We bezoeken eerst de Toprak-Kala met zijn immense
koninklijke citadel (1ste – 3de eeuw) en de oude vestingen van het koninkrijk van Khorezm Dan gaat
het verder naar de Ayaz Kala, één van de meest indrukwekkende sites van Oezbekistan: de ruïnes
van 3 citadels, gebouwd op een heuvel in het midden van de woestijn. Het middagmaal wordt
genomen in een traditionele Yurt – tent, tijdens deze terurit dwarsen we een regio waar al heel
vroeg in de geschiedenis aan wijnbouw werd gedaan. Avondmaal en overnachting in ons hotel te
Khiva.
Vrijdag 10 april : Khiva – Bukhara
Na het ontbijt heeft u een lange rit naar Bukhara voor de boeg. De route voert u langs kleine
dorpjes en katoenvelden door de Kyzyl Kum of Rode Woestijn. Onderweg stopt u aan de Oxusrivier
die bijna volledig droog staat doordat de irrigatie van de katoenvelden veel water onttrekt uit de
rivier. Na een rit van ongeveer 450km komt u aan in Bukhara, de plek bij uitstek om een glimp van
het pre-Russische Turkistan op te vangen. Meer dan 140 beschermde monumenten uit
verschillende periodes bieden hier een fantastisch architecturaal aanbod. Zowel geschiedschrijvers,
avonturiers, kooplieden als kunstenaars waren in het verleden diep onder de indruk van de
schoonheid van de stad. U maakt een wandeling naar het stadsgedeelte Lyabikhauz, een gezellig
plein waar ook de Oezbeek graag vertoeft. Overnachting en avondmaal in het hotel Omar
Khayyam***.
Zaterdag 11 april: Bukhara
Bukhara was een belangrijke karavaanetappe op de Zijderoute en is één van de oudste steden in
Centraal-Azië. Geen enkel belangrijk monument ontbreekt dan ook de volgende twee dagen op uw
programma. Tijdens een rondrit door de historische stad toont men u de vele moskeeën en
madrassa’s die de stad te bieden heeft. Voor de lunch geniet u nog van wat vrije tijd in de
overdekte bazaar van Taqi. Hierna gaat u verder met het stadsbezoek met o.a. een bezoek aan de
Arkcitadel en het mausoleum van Ismail Samani. Overnachting en avondmaal.

Zondag 12 april : Bukhara
In de voormiddag ontsluiert Bukhara nog meer van haar pracht. U neemt een kijkje in het
zomerpaleis van de laatste emir en gaat verder naar het schrijn van de oprichter van het soefisme
en de graven van de Shaibanid-heersers. Na de lunch hebt u de namiddag vrij om een laatste keer
rond te kuieren in de indrukwekkende stad. ’s Avonds gaat u naar een Koranschool waar u tijdens
een heerlijk diner een leuke folkloreshow bijwoont.
Maandag 13 april: Bukhara – Samarkand
Er is geen heerlijkere manier om wakker te worden dan wanneer een opkomende zon u bij het
ochtendgloren stilletjes wekt. U reist door naar het Oosten en onderweg verandert het landschap
langzaamaan van woestijn naar bergen en oases om uiteindelijk de mythische stad Samarkand
binnen te rijden. U ontdekt voor de eerste keer de grootsheid van deze Parel van de Islam tijdens
een stadsrondrit. Zelfs na 2.500 jaar heeft deze stad nog niets van haar vroegere glorie verloren.
Overnachting
en
avondmaal
in
hotel
Malika
Diyora***.
Dinsdag 14 april : Samarkand
Vandaag verkennen we het feeërieke Samarkand en neemt onze gids u mee naar 3 belangrijke
monumenten in de stad. Het mausoleum van Timoer, het Afrosiabmuseum waar u enkele goed
bewaarde fresco’s kan bezichtigen en het 15de-eeuwse observatorium van Ulugbek. Na de lunch
bewonderen we oa. De Bibi Khanim moskee, de Necropolis Shakhi Zinda en bezoeken we het
mausolaum van Gur Emir, met een reuzegrote turkooizen koepel, is de graftombe van de
Timouriden. Het Registand of het grote plein was het officiële centrum van het koninkrijk van de
Timouriden en is het meest grandioze complex van heel Centraal – Azië. In de 15de eeuw was dit
het commercieel, artisanaal en religieus centrum. Er werden hier militaire défilés gehouden, er
vonden ook executies plaats enz….
Avondmaal en overnachting in ons hotel.
Woensdag 15 april: Samarkand – Shahrisabz – Samarkand
U start de dag met een uitstap naar Shakhrisabz, de geboortestad van Timoer. De stad is volledig
omgeven door een 5 meter dikke muur en de toegangspoort is één van de grootste uit de
Islamitische wereld. Na de middag rijdt u terug naar Samarkand en ontdekt u hét juweeltje van de
stad: het Registanplein. De majestueuze madrassa’s en prachtige azuurblauwe mozaïeken zullen u
zeker bekoren. Overnachting en overnachting in ons hotel.

Donderdag 16 april: Samarkand – Tashkent
Na ons ontbijt rijden we terug naar de hoofdstad Tashkent. Na de lunch verkennen we het Khazret
Imam complex met het prachtig uitgestalde exemplaar van de koran. In de oude stad gaan we een
laatste keer op zoek gaan naar het 'echte' Oezbekistan. Op de grote Chorsu-bazaar is het een
komen en gaan van kleurrijke dorpelingen met hun handelswaar.
Naast de Chorsu bazaar staan nog enkele madrassa's uit de 16de eeuw, Barak Khan, Koukeldach en
Abdoul-Khasim-Cheikh. Avondmaal en overnachting in het Tasjkent City Palace****.
Vrijdag 17 april: Tasjkent – Istanbul – Brussel
Na een vroeg ontbijt begeven we ons naar de luchthaven voor onze terugvlucht (via Istanbul ) naar
Brussel (maaltijden aan boord).

