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ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
22/05-01/06/2023 

11 ημέρες / 9 διανυκτερεύσεις 
 

 

ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ (2), ΜΠΟΥΧΑΡΑ (2), ΧΙΒΑ (2), ΤΑΣΚΕΝΔΗ (3) 
 

1η μέρα, Πάτρα – Αθήνα – Τασκένδη  
Αναχώρηση από Πάτρα ώρα 10.30 για το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», και την πτήση μας για 
την πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, Τασκένδη, στις 15.40 μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  
 
2η μέρα, Τασκένδη – Ξενάγηση παλιάς πόλης  
Άφιξη νωρίς το πρωί στην Τασκένδη. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, ξεκινάμε την πρώτη μας γνωριμία με την 
πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, γνωρίζοντας τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Σήμερα θα 
επισκεφτούμε την παλιά πόλη, με το κτιριακό συγκρότημα του Χαζράτ Ιμάμ, με το τζαμί και τον 
μεντρεσέ του (ιεροδιδασκαλείο), όπου φυλάσσεται και το κοράνι του Οσμάν, τεραστίων 
διαστάσεων, γραμμένο αμέσως μετά τον θάνατο του Μωάμεθ. Ο Ταμερλάνος, αφού ισοπέδωσε 
τη Βαγδάτη, όπου φυλασσόταν για αιώνες, το έφερε στο Ουζμπεκιστάν. Επιστροφή το βράδυ 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο, Διανυκτέρευση 
 
3η μέρα, Τασκένδη – Σαμαρκάνδη (high-speed train) – Ξενάγηση  
Πρωινό και αναχώρηση με την υπερταχεία για τη Σαμαρκάνδη, την πρωτεύουσα του 
Ταμερλάνου & μία από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμου (άνω των 2,700 ετών). Το 
«Μαργαριτάρι του Μουσουλμανικού κόσμου» γνωστή για την ιστορική και πολιτιστική σημασία 
της, η Σαμαρκάνδη πάντα έπαιζε έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στις περισσότερες 
διαδρομές του Δρόμου του Μεταξιού επειδή είναι πολύ ευνοϊκή η γεωγραφική της θέση, έχει 
υπάρξει ένα σταυροδρόμι όπου συναντιούνται οι πολιτισμοί της Ανατολής και της Δύσης. Στην 
σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε το μαυσωλείο του Γκουρ Εμίρ που βρίσκεται ο τάφος του 
Ταμερλάνου, την κεντρική πλατεία Ρεγκιστάν, που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Εδώ 
βρίσκονται οι τρείς πιο σημαντικές Μεντρέσες της πόλης. Η Μεντρέσα-αστεροσκοπείο 
Ουλουγκπέκ και η Μεντρέσα Σερ Ντορ και το μεγαλύτερο τζαμί-Μεντρέσα Τίλα Κόρι, παράλληλα 
είναι και μουσουλμανικό ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πήρε το όνομα του από την πλούσια 
χρυσή διακόσμηση στην πρόσοψη και η Unesco το έχει ανακηρύξει Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς. Μετά το τέλος της ξενάγησης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό 
εστιατόριο, διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα, Σαμαρκάνδη – Ξενάγηση πόλης  
Πρωινό Κι συνεχίζουμε με την ξενάγηση της Σαμαρκάνδης, Σήμερα θα επισκεφτούμε το 
μαυσωλείο του Βιβλικού προφήτη Δανιήλ, και στη συνέχεια ένα από τα σημαντικότερα μουσεία 
του Ουζμπεκιστάν, το μουσείο Afrasiyab, σε έναν από του μεγαλύτερους αρχαιολογικούς 
χώρους του κόσμου, εκεί ακριβώς που βρίσκονταν η ομώνυμη αρχαία πόλη που καταστράφηκε 
από τους Μογγόλους τον 13ο αιώνα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε ένα εργαστήριο παραγωγής 
χαρτιού από μετάξι, καθώς και μία τοπική βιομηχανία παραγωγής χειροποίητων μεταξωτών 
χαλιών. Το απόγευμα θα περιηγηθούμε στην σύγχρονη πλευρά της πόλης, και τη διάσημη 
Leninskiy Street, την οδό του Λένιν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 
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5η μέρα, Σαμαρκάνδη – Μπουχάρα  
Πρωινό αναχώρηση για την Θρυλική πόλη Μπουχάρα (415 χλμ περίπου). Άφιξη στη Μπουχάρα, 
το ανατολίτικο θαύμα όπως την αποκαλούν, κοιτίδα πολιτισμού και μητρόπολη της κεντρικής 
Ασίας. Η Μπουχάρα μοιάζει σήμερα με ένα μοναδικό σκηνικό εποχής, με πλινθόκτιστα τζαμιά, 
περίτεχνα διακοσμημένες ιερατικές σχολές, ψηλόλιγνους μιναρέδες, οχυρωματικά τείχη, 
παλάτια, τιρκουάζ τρούλους και γραφικές σκεπαστές αγορές με όλα τα χρώματα, τα αρώματα 
και τα προϊόντα της Ανατολής. Η μοναδικότητα αυτών των οικοδομημάτων ώθησε την UNESCO 
να ανακηρύξει το 1993 την Μπουχάρα μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Άφιξη στην Μπουχάρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα ξεναγηθούμε στην 
πόλη και θα δούμε το θερινό Παλάτι του Σιτόρα Χότζα, το τζαμί Μπολό Χάουζ και το Μαυσωλείο 
των Σαμανιδών. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα, Μπουχάρα – Ξενάγηση πόλης  
Ο πλούτος που διαθέτει σήμερα η Μπουχάρα οφείλεται στην μακραίωνη ιστορία της. 
Περισσότερα από 140 μεσαιωνικά κτίσματα διασώζονται στο κέντρο της παλιάς πόλης και η 
εικόνα τους μένει για πάντα στη μνήμη του επισκέπτη. Κτισμένη μέσα στην έρημο του Κιζίλ Κουμ 
(Κόκκινη Άμμος), έφτασε στο απόγειο της δόξας της κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους (12ο-16ο 
αιώνα), όταν εξελίχθηκε σ’ έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς σταθμούς πάνω στον 
Δρόμο του Μεταξιού. Στην ολοήμερη ξενάγηση της πόλης, θα δούμε τη Σιταντέλλα Αργκ και τα 
ανάκτορα των εμίρηδων της Μπουχάρα, το τζαμί Μαγκόκι Ατάρι και τις μεντρέσες Κουκελντάς 
και Ναντίρ Ντεβαν-μπέγκι. Το βράδυ θα έχουμε δείπνο & θα παρακολουθήσουμε φολκλορικό 
σόου με τοπικούς χορούς & παραδοσιακές ενδυμασίες. Διανυκτέρευση. 
 
7η μέρα, - Μπουχάρα – Χίβα 
Μετά το πρωινό αναχώρηση οδικώς για την Χίβα (490 χλμ περίπου), διασχίζοντας την απόκοσμη 
έρημο Κιζίλ Κουμ. Η Χίβα είναι η πιο καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη της κεντρικής Ασίας, 
μία πόλη μοναδική που διεκδικεί τον τίτλο «το έβδομα θαύμα του κόσμου». Από τον 10ο αιώνα 
αναφέρεται ως ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο πάνω στο Δρόμο του Μεταξιού. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση. 
 
8η μέρα, Χίβα – Ξενάγηση πόλης  
Το πρωί θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από τα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης με τα 
παλάτια, τα τζαμιά, τους μιναρέδες, τις μεντράσες και τα σκεπαστά παζάρια, που θα μας 
μεταφέρουν νοερά στις ένδοξες ημέρες της πόλης. Επι αιώνες πρωτεύουσα του Εμιράτου της 
Χορεσμίας, η Χίβα ήταν η τελευταία πολιτεία που έπεσε κατά την επέλαση του τσαρικού 
στρατού. Τα καλντερίμια της πόλης και η ιδιαίτερη διακόσμηση των κτιρίων, σε αποχρώσεις 
τιρκουάζ, λαδί, μπλε και σμαραγδί μας γεμίζουν με την αύρα της εξωτικής Ανατολής. Από το 
1990 η πόλη εντάχθηκε από την Unesco στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η παλιά 
πόλη διατηρεί περισσότερα από 50 ιστορικά μνημεία εκ των οποίων θα επισκεφθούμε το 
συγκρότημα του Παχλεβί Μαχμούντ, το παλάτι του Νουράλα Μπέη, το φρούριο Κούνια Αργκ, 
το τζαμί Μέτσετ, με ένα δάσος από κολώνες, το Μιναρέ και τη Μεντρέσα του Ισλάμ Χότζα. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
9η μέρα, Χίβα – Ουργκέντς – Τασκένδη  
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ουργκέντς και πτήση για την Τασκένδη, μία 
σύγχρονη πόλη με αστραφτερούς ουρανοξύστες, σύγχρονα επιχειρηματικά και εμπορικά  
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κέντρα όπως και παλιά κτίρια με μεσαιωνική ανατολίτικη αρχιτεκτονική. Άφιξη, ξενάγης πόλης, 
όπου μεταξύ των άλλων θα επισκεφθούμε την πλατεία της Ανεξαρτησίας, την πλατεία Κασιμάρ 
με το κοράνι του 7ου αιώνα, την πλατεία Ναβόι, το Πάρκο Τιμούρ, και το Μουσείο της Ιστορίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση. 
 
10η μέρα, Τασκένδη – Ξενάγηση πόλης  
Πρωινό και συνεχίζουμε με την τελευταία ημέρα μας στο Ουζμπεκιστάν και την πρωτεύουσα 
του, Τασκένδη. Ξεκινάμε από το Κρατικό Μουσείο Τεχνών, που στεγάζει την πολιτιστική ζωή του 
Ουζμπεκιστάν, μέσα από τα εκθέματα του, όπως κεντήματα, κεραμικά, ξυλόγλυπτα κ.α. Στη 
συνέχεια θα δούμε το Μουσείο Ιστορίας του Ουζμπεκιστάν και τέλος, θα πάμε στο γραφικό 
παζάρι της πόλης,το Chorsu Bazaar, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να ψωνίσουμε τα τελευταία 
αναμνηστικά και είδη λαϊκής τέχνης από το Ουζμπεκιστάν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
διανυκτέρευση. 
 
11η μέρα,  Τασκένδη – Αθήνα – Πάτρα  
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για την Αθήνα. Μετά την άφιξή μας στο αεροδρόμιο αργά το βράδυ, άμεση αναχώρηση 
για Πάτρα. 

 

Τιμή κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: €1970  
Επιβάρυνση μονόκλινου: €250 

 

Συμπεριλαμβάνονται:  

• Μεταφορά Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα με Λεωφορείο. 

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΤΑΣΚΕΝΔΗ – ΑΘΗΝΑ, μέσω Κων/πολης (Turkish Airlines)  

• ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

• 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (Σαμαρκάνδη 3*sup), με πρωινό μπουφέ, όπως 

αναγράφεται στο πρόγραμμα. 

• 9 Δείπνα στα ξενοδοχεία και σε τοπικά εστιατόρια 

• Αεροπορικά εισιτήρια ΟΥΡΓΚΕΝΤΣ-ΤΑΣΚΕΝΔΗ 

• Όλες οι μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενο Λεωφορείο. 

• Είσοδοι στα Αξιοθέατα και τα Μνημεία  της κάθε πόλης. 

• Φολκλορικό Σόου με τοπικές ενδυμασίες στη Μπουχάρα (με δείπνο). 

• Αρχηγός – Συνοδός του Γραφείου μας. 

• Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός (με μετάφραση) κατά τη διάρκεια της περιήγησης στα αξιοθέατα. 

• Αχθοφορικά. 

• Ταξιδιωτική Ασφάλιση Υγείας/Ατυχήματος 
 

ΔΕΝ Συμπεριλαμβάνονται: 

• Τυχόν έξοδα προσωπικού χαρακτήρα. 

• Φιλοδωρήματα οδηγών-ξεναγών. 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στα «συμπεριλαμβάνονται». 

 

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο έως 24 Μαρτίου 2023, με προκαταβολή €700. 
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 Σημειώσεις: 
1. Το Διαβατήριο σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία 

επιστροφής, δηλαδή να μην λήγει πριν την 01/12/2023. 
2. Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής (με προκαταβολή) μετά τις 24/03/23, και 

εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση στον Αεροπορικό Ναύλο, η τιμή θα διαμορφωθεί 
αναλόγως. 

3. Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος και των διανυκτερεύσεων δεν είναι 
δεσμευτική και μπορούν να τροποποιηθούν από τον αρχηγό της εκδρομής, ή και να 
ματαιωθούν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, με κύριο γνώμονα πάντα την 
καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος και την ασφάλεια των συμμετεχόντων. 

4. Τα ξενοδοχεία οριστικοποιούνται μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων 
συμμετοχής. 

5. Η Ταξιδιωτικ 
 

Πολιτική Πληρωμής: 
1. Έως 24/03/23 - €700 (Προκαταβολή) 
2. Έως 14/04/23 - €700 
3. Έως 10/05/23 – Εξόφληση Συμμετοχής 

 
Ακυρωτικά:  

1. Έως 14/04/23 - 25% 
2. Έως 10/05/23 - 50%  
3. Έως 21/05/23 - 100% 

 
 

 

Ισχύουν οι όροι συμμετοχής σε Οργανωμένα Ταξίδια, όπως αναφέρονται στο 

www.maritravel.gr 

 
 
ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRWAYS 
 

 ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ  ΗΜ/ΝΙΑ  ΑΠΟ  ΣΕ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΑΦΙΞΗ  

1  TK1850 22/05/2023 ΑΘΗΝΑ  ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15.40  17.10 

2  ΤΚ368 23/05/2023 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΤΑΣΚΕΝΔΗ 00.55 07.20 

3  ΤΚ367 01/06/2023  ΤΑΣΚΕΝΔΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15.05  18.20  

4  ΤΚ1841 02/06/2023 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ  01.20 02.45 

Σημ.: Οι ώρες πτήσεων είναι τοπικές (οι πτήσεις Κωνπολη-Τασκένδη-Κων/πολη ενδέχεται να τροποποιηθούν) 
 

 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (οριστικοποιούνται μετά την προθεσμία δηλώσεων): 

• Τασκένδη: Hotekl Simma 4*sup ή αντίστοιχο 

• Σαμαρκάνδη: Hotel Shahdil 3*sup ή αντίστοιχο 

• Μπυχάρα: Hotel Grand Boutique 4*  ή αντίστοιχο  

• Χίβα: Hotel Lokomotiv 4* ή αντίστοιχο 


