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 טיול שורשים

   אוזבקיסטן 
כשרלילות /  6ימים /  7  

 

מדינה צעירה, שקמה עם קריסתה של ברית המועצות.  -  אוזבקיסטן

מורשתה המפוארת עתיקה בהרבה מגילה כמדינה. כאן עברה דרך המשי, בה 

החמדה של סין לאירופה. בעת מסע הכיבושים של ג'ינגס  שכיותהובילו את 

 -מונגוליים. מנהיג אחר  - פכה אוזבקיסטן למרכז חשוב לעמים התורכוחאן, ה

יצר במאה הארבע עשרה אימפריה אדירה שבירתה סמרקנד.  –טימור לנג 

אוזבקיסטן משלבת בתוכה את מורשתם של השבטים התורכיים והמונגוליים 

ותרבות האיסלם, הודו ופרס. בערי אוזבקיסטן נוכל לראות את המבנים 

המסגדים, בתי המדרש, בתי המרחץ,  -שנבנו במאות הקודמות המרשימים

  החומות, המינארטים ואת תושבי המקום השומרים על מסורת אבות.
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  תכנית הטיול:
  

  ג')(יום 
  בלילה. 21:20,  בשעה 3בן גוריון בטרמינל    נפגש בשדה התעופה

 
  ') טשקנטד( 1יום 

(בכפוף  07:20, נחיתה 00:20המראה משוערת  נטוס לטשקנט,
למלון להתארגנות.  עם הנחיתה בטשקנט וניסע ).HYללוח הטיסות 

משם נצא לסיור בעיר טשקנט, עיר ירוקה עם מיליוני עצים. מאז אמצע 
העיר נושאת אופי רוסי ורבים מתושביה דוברים רוסית.  19-המאה ה

טשקנט, למעט חלקים מן העיר  , נהרסה1966ברעידת האדמה בשנת 
מן קצר שוקמה העיר מחדש ונבנתה כעיר רוסית מודרנית העתיקה. תוך ז

נגיעה אסלאמית. במהלך סיורנו נבקר: באנדרטה לרעידת האדמה,  עם
 תימור, בכיכר העצמאות, בבניין הפרלמנט החדש, במוזיאון-בכיכר אמיר

וניסע ברכבת התחתית של טשקנט, שהיא  לאומנות, בשוק הגדול המקורה
  .ון לארוחת ערבמן היפות בעולם. נשוב למל

  
  
 סמרקנד - טשקנט  ה')( 2ם יו

עם ההגעה נצא מוקדמת נסע ברכבת לסמרקנד. לאחר ארוחת בוקר 
שרידי מסגד 'ביבי חאנום', שהיה הגדול ביותר נראה את : עירסיורנו בל

במרכז אסיה, ממנו נצעד לשוק המרכזי והצבעוני של סמרקנד המלא כל 
תבלינים,  'מיני מאפה, ממתקים, משקאות טוב, פירות וירקות טריים ויבשים,

ביגוד, כלי אוכל, רהיטים. נחתום את סיורנו בסמרקנד בביקור במפעל 
שטיחים אפגנים, שייסדו אורגי שטיחים שמצאו מקלט בסמרקנד. נצפה 
בתהליך אריגת שטיחי הצמר ושטיחי המשי המרהיבים, מן הגלמים ועד 

  לשטיח המושלם. 
  לון.ארוחת ברביקיו והגעה למ

 
  סמרקנד  ו')( 3  וםי

הציורית, עיר של כיפות  לאחר ארוחת בוקר נצא ליום סיורים מלא בעיר
 ומינרטים מצופים קרמיקה בגווני טורקיז. נכיר מקרוב את כיכר הרגיסטאן

לקבר המיוחס  מדרסת אולוג בג, מדרסת האריות ומדרסת הזהב. נגיע –
נגיע   משם, ות היהודיו חזרה נבקר בבית הקברלנביא דניאל. בדרכנ

ידי -ונלקח על 20-לארמון אברהם קלנטרוב , שנבנה בתחילת המאה ה
הקומוניסטים. בארמון משולבים עיטורים אוזבקיים מסורתיים לצד 

נרות. לאחר  לקבלת שבת והדלקת אירופאים. נחזור למלון ונתארגן
  התפילה  תיערך במלון סעודת ליל שבת.

  

  
  

 סמרקנד (שבת) 4יום 
. לתפילת שבת בבית הכנסת וקר, לאחר קפה ועוגה במלון, נצעד ברגלבב

התפילה נחזור לסעודת שבת במלון. זמן חופשי למנוחה  קצרה או  בתום
  שלישית במלון. סעודה נחה ורגלי בעיר. תפילת מ  לסיור
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   בוכרה - סמרקנד  א')( 5יום 

בעיר  יתייום סיור חוויברכבת לבוכרה. לאחר ארוחת הבוקר נצא 
בוכרה. בוכרה הייתה אחת מתחנות המסחר החשובות בדרך המשי 

-במוזילאון איסמעיל סמאני, מן המאה ה ומרכז אסלאמי מרכזי. נבקר
הנחשב ליצירת מופת בתחום הארכיטקטורה. משם נפנה ל'צ'שמה  10

ארמון   –איוב (מעין איוב), שבו התאכסנו דרווישים.  נבקר ב'ארק' 
י קלאן - מן המינרט פוא המשמש כמוזיאון, נתרשם החורף של האמיר

המסגד  המפורסם שהיה ידוע בעבר כמבנה הגבוה ביותר בעולם ולצידו
הגדול של בוכרה שבו יכולים להתכנס עשרות אלפים וממולו המדרסה 

י אראב', צאצא של מוחמד וממבשרי האסלאם במרכז -על שם 'מיר
  אסיה.

  
 בוכרה  ב')( 6ום י

נבקר  שוק הגדול של בוכרה "קרוואן סאראי".נצא ל קרלאחר ארוחת בו
י האוז", בריכת מים גדולה ומרכז חיי - ל"לאב ונגיע   בשווקים המקורים

קפה ויושבי בטל המשחקים  העיר. הבריכה מוקפת עצים עתיקים, בתי
   דין,- א- נאסר דמקה. לא הרחק מהם ניצב רכוב על חמורו פסלו של

הומור שלו לקח מן העשירים ונתן הבדחן הנודע, אשר בחכמתו וב
בצד אחד של הבריכה מדרסת 'נאדיר דיוואן באגי', אשר בעבר .לעניים.

סראי', אכסנייה לאדם ולבהמה על דרך המשי. ממולו -שימשה כ'קרוון
לארמון  מתנשא ה'חאנקא' שבה מצאו מחסה הדרווישים. מכאן נצא

פרברי העיר. הקיץ של האמיר האחרון של בוכרה עלים ח'אן, הנמצא ב
  וסיפורים מופלאים.  במיתחם ארמונות, גנים ובריכות

  לינה בבוכרה.
  

  תל אביב. - טשקנט -  בוכרה ג')( 7יום 
א לכיוון לאחר השלמת הביקורים נצ .ניסע לשדה תעופה לטיסת חזרה לטשקנט בשעות הבוקר המקדמות 

  ).HYכפוף ללוח הטיסות (ב 22:25 , נחיתה18:50המראה משוערת , לשדה התעופה לטיסה לישרא
  

  ייתכנו שינוים בסדר הביקורים, המסלול יכול להשתנות בהתאם ללוח הטיסות. �
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  תאריכים ומחירים:
  

   מחיר לאדם בחדר זוגי תאריך חזרה תאריך יציאה

08.05.2018 15.05.2018 1595$  

03.07.2018  10.07.2018  1595$  

31.07.2018  07.08.2018  1595$  

07.08.2018  14.08.2018  1595$  

  195$  תוספת ליחיד בחדר :*
  

  מחיר הטיול כולל:
 ת"א. - טשקנט - ת"א :כרטיסי טיסה בינלאומית •

 טשקנט. -בוכרה  :כרטיס טיסה פנימית •

 בוכרה. –סמרקנד, סמרקנד  –רכבת: טשקנט  •

 .בהתאם למפורט מטה מלונות •

 . ארוחת פיקניק אחת/ כשר + ארוחות על בסיס חצי פנסיון  •

 בהתאם לתכנית.מופעי ערב  •

 העברות משדה התעופה למלון ואל השדה. •

 אוטובוס תיירותי ממוזג לכל אורך המסלול . •

 כניסות לכל האתרים המופיעים במסלול הטיול.  •

 ועוד).  סבלים, נהגים, מקומיים  תשר לנותני השירותים בחו"ל (מדריכים •

 כל אורך המסלול דובר אנגלית.  מדריך מקומי המלווה את הקבוצה ל •

   .ישראלי מלווה •

 .מפגש קבוצה לפני יציאה לטיול •

 .)מחברת התעופה כפוף לשינוייםו 2017 לאוקטוברנכון ( 201$מסי נמל והיטלים  •

 ויזה קבוצתית לאוזבקיסטן.  •

 

 מחיר הטיול אינו כולל:
       .ביטוח רפואי ומטען, הוצאות אישיות (טלפון, שתייה וכדומה) •
  .(כנהוג)  ישראלי למלווהתשר  •

  
  
 **דרישות לקבלת ויזה קבוצתית לאוזבקיסטן:  

  .צילום דרכון סרוק במייל �
 .תמונת פספורט �
 ).המצאת אישור זהפטורים מ באנגלית (פנסיונרים אישור ממקום עבודה �

  
  

 רשימת מלונות מוצעים או דומים להם ברמתם:**

                               

 אתר אינטרנט דירוג שם המלון עיר
 Grand Mir Hotel 5* http://grandmirhotel.com טשקנט

 /Konstantin Hotel / Grand Samarkand 4* http://konstantinhotel.uz סמרקנד

 Asia Bukhara  3* hotels.com-http://www.bukhara בוכרה
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  תאריך הרשמה: ___/____/___                               טופס הרשמה  
   באותיות דפוס לכתוב באנגלית                       

  
  _  _____/ ____/ ___  לידה : ________________________________    ת.1 (באנגלית)הנוסע  שם

  כפי שמופיע בדרכון)(     

  
  _  _____/ ____/ ___לידה   ת.  _ __: _____________________________2 (באנגלית)הנוסע  שם

  כפי שמופיע בדרכון)(     

  כתובת : ____________________________ עיר  ____________ מיקוד: ___________
  

  ____________/  _________  /  נייד :   - מס' טלפון בבית   ____________________ 
                                                                    

  אי מייל: __________________________  תפקיד : ________ מקום עבודה :    _____________  

    ימים/ כשר 7 -שורשים טיול  – אוזבקיסטן שם /קוד הטיול:

  ____/ ____/ ____ת. חזרה :     ____/ ________/  :ת.  יציאה

     .$  -העסקה ב____________  מטבע  מחיר החבילה לאדם:

  זוגי   / מיטות נפרדות / יחיד בחדר       :סוג החדר המבוקש          / גלאט  :  רגיל  /  צמחוני /  כשרסוג האוכל בטיסות

  האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו? כן / לא  לבטח עצמם.  מומלץביטוח נוסעים: על המטיילים 
  

  :   באמצעות את היתרה ניתן לשלםם תשלום בעת ההרשמה , לאד 500$על סך  מקדמה תשלום ראשון

  דנשם תיירות בע"מ". -, "אסיה טרוול  759600/30, מס' חשבון :  804בנק לאומי , סניף :  : העברה בנקאית .  1

  תשלומים ללא ריבית). 3 -(באשראי ניתן ב המחאה/ במזומן או באמצעות:  ויזה / ישראכרט  / דיינרס. 2
  

  ______ -- ספרות אחרות בגב הכרטיס  _______  ,  תוקף:______ 3_______  -_________- ________- ____מספר:___
  

  חתימה:__________________    ________________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:
  

  ול הטיול.בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול  זה לפי התנאים המופיעים במסל •
     : גמר חשבון

   הנ"ל. ןאל חשבו כםאישור בנקאי על העברה מחשבונ יש לצרף - המחאות או העברות בנקאיות -

  .יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום  יש – ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -

       .)ללא הודעה נוספת(טיול, ה הלפני מועד היציא יתרה תחייב כחודש  -  כרטיס אשראי -

  :/ לאדם תנאי הרשמה ודמי ביטול
  לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצדו). ש(לאדם  $ 147 סךעל  תשלום ראשון מקדמה  כוללים דמי רישום וטיפול

  ימי עבודה לפני  היציאה. 45אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה, עד ל 
  מעלות החבילה. 20%דמי ביטול בסך  –ימי עבודה  30ימי עבודה ועד  45 -נסיעה, מ ביטול ה

  .החבילהמעלות  30%יחויב הנוסע  - ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  29 -ביטול הנסיעה, מ 
 מעלות החבילה. 50%יחויב הנוסע  -ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  13 - ביטול הנסיעה  מ

  . במלוא עלות החבילה יחויב הנוסע  –ת לפני הנסיעה  שעו 72ביטול הנסיעה  
 חודשים ויותר מיום הנסיעה . 6-על הלקוח והסוכן ובאחריותם לוודא כי הדרכון בתוקף ל

  ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו.אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה, 

  _________________ ת.ז.:                   : _______________       המזמין חתימת הלקוח

 
  נא לצרף צילום דרכון סרוק במייל בלבד + אישור ממקום העבודה באנגלית ותמונת פספורט


