Uzbekistan, Turkmenistan
12.07. - 21.07.2020
Stredná Ázia je pre mnohých cestovateľov
mimo ich dohľadu. Dosť neprávom, veď sa
jedná o krajiny, ktoré boli súčasťou
legendárnej Hodvábnej cesty a ich
historická hodnota je nevyčísliteľná. Vďaka
bývalému spojeniu s Ruskom sú nám
mentálne bližšie, ale napriek tomu
neskutočne exotické a autentické.
Garantovane čarovná cesta.

ITINERÁR
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Prílet do exotiky Strednej Ázie (Nedeľa)
LET DO TAŠKENTU

Odlet z Európy do čarovnej Strednej Ázie.
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Najstarší Korán sveta a nádych rozprávkového bazáru (Pondelok)
TAŠKENT-SAMARKAND

TAŠKENT: Počas sovietskej éry bol štvrtým najväčším mestom ZSSR a dnes je najväčším v celej
strednej Ázii. Na monumentálnom námestí Chošt Imom pohľadáme najstarší Korán sveta a
zastavíme sa v starej medrese Barakchon, kde si prvý krát vysvetlíme na čo podobné stavby slúžili.
Prvé tyrkysové kupoly a usmievaví a priateľskí Uzbeci. Splynieme s rušným bazárom Čorsu, kde
nakúpime aj to čo nepotrebujeme len kvôli podmanivej atmosfére a napokon si vychutnáme pokoj v
parkoch pri Námestí nezávislostí, ktorý je preplnený rôznymi monumentmi. Ako vyzerá taškentské
metro? Zoznámime sa s Timurom Veľkým a prvý krát sa mu pozrieme do očí. Koľko má v Uzbekistane
sôch? Odchod do legendárneho Samarkandu po stopách dávnych karaván. Večer sa prvý krát
nadýchneme atmosféry najkrajšieho námestia strednej Ázie v podobe Registanu a ochutnáme
tradičné špeciality samarkandskej kuchyne.
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Najkrajšie námestie sveta v Samarkande a fantastický uzbecký plov
(Utorok)
SAMARKAND

SAMARKAND: Unikátne mesto, ktoré svojim menom dokonale rozbúši srdce každému milovníkovi
histórie. Niet iného mesta, ktoré by bolo väčším synonymom pre Hodvábnu cestu než Samarkand.
Strávime v ňom celž deň, aby sme si dokonale vychutnali jeho monumenty. Mauzóleum Gur Emir s
hrobkou obávaného dobyvateľa Tamerlána. Miesto nasiaknuté príbehmi a legendami. Námestie
Registan, ktoré patrí k najkrajším námestiam sveta. Medresy, mešity, tradičná hudba, suveníry.
Samarkand je kulinárskym mestom, kde ochutnáme tradičný uzbecký plov bez ktorého by sme
nemohli zo strednej Ázie odísť. Obrovitánska mešita Bibi Chanum, múzeum Afrasiabu a
observatórium panovníka Ulugbega. Stretneme tu uzbeckú svadbu? Na záver nám bodka v podobe
hrobiek v Šáh-i-Zinde vyrazí dych. Človek by čakal čokoľvek, ale nie je pripravený na krásu, ktorá ho
obklopí. Najposvätnejšie miesto Samarkandu! Bazár je plný orieškov, sušeného ovocia, korenín a práve
tu strávime posledné nákupy.
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Po stopách Alexandra Veľkého a spev nomádov pri našich jurtách v púšti
Kyzylkum (Streda)
SAMARKAND-NURATA-AIDARKUL

Vydáme sa na sever, aby sme sa na chvíľu premenili na nomádov a užili si noc mimo civilizácie v
jurtách. Zastavíme sa v meste NURATA: Poznal ho aj Alexander Veľký a nechal tu po sebe ruiny
pevnosti. Posvätný areál s jazierkom plným rýb a domácich, ktorí sa sem prichádzajú pomodliť. Z
pahorka sa vychutnáme pohľad na okolité čierne hory a po tradičnom obede v podobe šašlíkov
pokračujeme k brehom jazera AIDARKUL ležiace v známej púšti KYZYLKUM. Púštna fauna, prvé
záblesky piesku a nikde nikoho. JURTY: Pri našom kempe si zajazdíme na veľkých, chlpatých,
baktríjskych ťavách, oddýchneme si pri nekonečných kanvičkách čaju či pohárikoch vodky a večer, kedy
nebo prikryjú hviezdy sa započúva do nomádskych piesní pri horiacom ohni. Uzbecká romantika
pretkaná Hodvábnou cestou. Noc na ktorú sa na nezabúda!
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Hľadanie stôp Hodvábnej cesty a prvá miska čaju v starej Buchare
(Štvrtok)
AIDARKUL-MALIKRABOT-BUCHARA

Opustíme púštny svet Kyzylkumu a pred nami je presun do noblesnej Buchary. Cestou si pozrieme
ruiny niekdajšieho karavánneho mesta MALIKRABOT s opusteným a rozpadnutým karavanserájom a
sardobou. Viete na čo sa kedysi používala? Nekonečné bavlníkové plantáže plné bieleho zlata a
príchod do Buchary. Návšteva letného paláca posledného bucharského emíra Alim Chána. Palácové
miestnosti plné luxusu a jazierko s príbehom o háreme. Viete čo sa stalo ak žena chytila od emíra
jablok? Príchod do Buchary a prvá prechádzka stredovekým mestom a posedenie v čajovni či pod
stáročnými morušami na brehu jazierka Lajbi Chauz.
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Rozprávky Buchary priamo v tieni jej budov (Piatok)
BUCHARA

BUCHARA: kompaktné mesto so stredovekým nádychom je dnes živým múzeom pod šírym nebom.
Má dušu poznačenú Hodvábnou cestou a my si mesto zamilujeme od prvej minúty. V labyrinte starých
domov a uličiek pohľadáme ikonu mesta v podobe stavby Čár minár. Mauzóleum Ismaila Somoního z
10.storočie je najvýznamnejšou stavbou strednej Ázie. Ukážeme si posvätný prameň s príbehom o
Jóbovi a v mešite Polo Hauz si oddýchneme medzi drevenými stĺpmi. Citadela Ark a príbeh o
popravených Angličanoch. Trónna sála, ale aj obávané väzenie odkiaľ sa nepúšťalo na slobodu.
Minaret Kalon uchvátil Džingischána a získa si aj nás. Fascinujúca rozprávková architektúra,
tyrkysové kupoly, tisíce obkladačiek a pocit, že toľko krásy na okolo nás snáď ani nemôže byť pravda.
Skúsený slovenský sprievodca Vás prevedie celým mestom. Večer si dáte tradičný hammam v
stredovekom dome alebo uprednostníte litre čaju a obrovský šašlík na námestí Lajbi Chauz, kde sa dá
sedieť dlhé hodiny bez toho, aby to človeka omrzelo?
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Prekročíme Amu Darju po vlastných a odhrnieme tajomný závoj
Turkmenistanu (Sobota)
BUCHARA-TURKMENABAD-MERV

Cez širokánsku Amu Darju (bájny Oxus) sa dostaneme do tajomného TURKMENISTANU. Severná
Kórea strednej Ázie stále patrí k cestovateľským bonbónikom a my budeme pri tom. Poodkryjeme
Vám paradoxy jedného z najbizarnejších režimov sveta. Sú Turkménky vo svojich tradičných krojoch
najkrajšími ženami Hodvábnej cesty? Mesto TURKMENABAD je prvým veľkým mestom za hranicou a
my sa tu prvý krát nadýchneme turkménskej architektúry, kde sa miešajú sovietske vplyvy so super
modernými víziami Turkmenistanu 21.storočia. Večerný príchod do MARY. Prvá zlatá socha
Turkmenbašiho a chuť Turkmenistanu na tanieri.
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Mesto Tisíc a jednej noci je zážitkom na celý život (Nedeľa)
MERV-AŠCHABAD

Unikátny MERV (UNESCO) nás naučí cestovať v čase. V polovici 12.storočia bola oáza na rieke
Murgab najväčším mestom sveta a jeho záhrady fascinovali Bagdad aj celý islamský svet. Zastavil sa

tu perzský Kýros Veľký, Alexander Veľký, abbásovskí kalifovia si tu na krátky čas spravili hlavné mesto,
boli tu seldžuckí sultáni aj Džingischánov syn Toluj, ktorý rozosieval skazu a smrť. Hlinené pevnosti aj
posvätné hrobky islamských svätcov. Nazrieme do kuchyne pútnikov? Spravíme tu unikátne fotografie
a celé obrovitánske mesto budeme mať sami pre seba. Obed v tradičnej turkménskej čajcháne a
bazár v Mary sa stane miestom, kde pohľadáme miestnu špecialitu. Vedeli ste, že existuje aj sušený
melón? Krátky prelet ponad púšť do hlavného mesta Ašchabadu.
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Mramorový Ašchabad, turkménsky kaviár s koňakom a zlaté sochy
Turkmenbašiho (Pondelok)
AŠCHABAD

AŠCHABAD: Najbizarnejšie mesto strednej Ázie, ktoré svojimi projektmi preskočilo Dubaj. V Gypjaku
sa pozrieme na najväčšiu mešitu strednej Ázie, kam nikto nechodí. Prečo? Mramorové mauzóleum
veľkého Turkmenbašiho a zlatá socha v parku. Ašchabad má prezývku „Biele mesto“ a my hneď
pochopíme prečo. Koľko má mesto zápisov v Guinnesovej knihe? Kam sa podela trojnožka so slávnou
sochou prezidenta otáčajúcou sa za slnkom? Jediný pamätník pre Ruhnáme na svete a bizarné
mramorové pamätníky. Je ťažké odlíšiť čo je bláznovstvo a čo realita. Z pahorku nad mestom, kde
stojí najväčší svadobný salón sveta pochopíme prečo Ašchabad niekedy prezývajú Las Vegas. Zlaté
sochy Turkmenbašiho pozná každý, no vedeli ste, že už aj súčasný prezident má zlatú sochu? Kam sa
podeli ľudia? Života sa nadýchneme na Ruskom bazáre. Kaspický kaviár, turkménsky koňak, najlepšie
melóny sveta a posledné nákupy. Vidieť, že BUBO sem vypravilo už 20 zájazdov!
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Návrat do stredoeurópskej reality (Utorok)
AŠCHABAD-DOMOV

Odchod na letisko v Ašchabade a odlet domov

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku Taškent - Ašchabad v economy class
ubytovanie v kvalitných hoteloch s raňajkami (izba pred dve osoby s
čistou kúpeľňou, klimatizácia, TV, telefón, chladnička, kvalitné
raňajky)
dopravu prenajatými autobusmi, terénnymi autami, minivanom a aj
na ťave
všetky výlety podľa programu
plnú penziu v púšti Kyzilkum
BUBO sprievodcu a kvalitných domácich sprievodcov
žiadosť o pozývací list a ostatné náročné (hlavne Turkmenistan)
povolenia potrebné na získanie víz, zabezpečenie všetkých OVIR
registrácií
najlepšie poistenie proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

CENA NEZAHŔŇA
víza, vstupný poplatok do Turkmenistanu (platí sa na hraniciach), vstupné do
pamiatok s domorodými profesionálnymi sprievodcami, stravu, vodku, letiskové
poplatky

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

16.03. - 25.03.2020

Voľný

2125€

Termíny

Status

Cena

13.04. - 22.04.2020

Voľný

2335€

12.07. - 21.07.2020

Voľný

2225€

15.09. - 24.09.2020

Voľný

2335€

13.10. - 22.10.2020

Voľný

2125€

Kalkulácia
Položka

Cena

Základná cena

2225 €

Víza Turkmenistan (pre občanov SR a ČR)
Vstupné Uzbekistan, Turkmenistan

145 €
55 €

Letiskové poplatky

340 €

Spolu:

2765 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 12.07. — 21.07.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v závislosti
od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Doprava
Letiskový transfer Bratislava - letisko Schwechat Bratislava
Cestujeme spolu od začiatku až do konca modernými autami, autobusmi s osobným a
milým prístupom. Oceňovaná BUBO doprava je tu pre Vás. Po prílete Vás čakáme bez
ohľadu na meškanie či zlé počasie. Sme s Vami stále.

20 €

80%

Business class letenka spoločnosťou
Turkish Airlines
Pohodlná cesta do Strednej Ázie s Turkish airlines s prestupom v
Istanbule. Moderná, dynamická spoločnosť, ktorá aktuálne lieta na
najväčší počet letísk na svete. Pri cestách do strednej Ázie sú
jednoznačne najlepšou business class voľbou.

1580 €

13%

Lietadlo Turkish airllnes

Parkovacia karta (kryté parkovisko) letisko
Viedeň 10 dní

171 €

Iné
Staviame nemocnice v Kambodži
(www.bubo.sk/magna)
Staviame nemocnice v Kambodži (www.bubo.sk/magna)

BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu
Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

Vlastná izba

10 €

90%

0€

345 €

1/1 izba Uzbekistan, Turkmenistan
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu.

3%

8 nocí | Uzbekistan-Turkmenistan

Ubytovanie
175 €

Najlepšie hotely sveta: Ýyldiz, Ašchabad
Ašchabad je metropola akú inde na svete nenájdete. Mramor, zlato,
luxusná snehobiela farba sú všade. Najlepšou adresou v meste je hotel
Ýyldiz na úpätí Kopetdagu s výhľadom na metropolu Turkménska.
Najvyšší hotel Turkmenistanu na ktorom sa nešetrilo. Doprajte si
oddych a zážitok práve tu. Odporúčame večeru a drink v
panoramatickej reštaurácii na 18-19 poschodí. Cena platí pre jednu
osobu zdieľajúcu izbu pre dve osoby, 1 x raňajky, standard deluxe
room. Dĺžka pobytu: 1 noc a neskorý check out.

1 noc | Ašchabad

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

