CERCLE D’ART ASBL

KUNSTKRING VZW

KUNSTKRING vzw
Culturele vereniging personeel de BNP Paribas Fortis

UZBEKISTAN
Reis naar de Zijderoute - van 20 september tot 4 oktober 2019

Klassieke maar onvermijdelijke route om de culturele en
historische rijkdommen van Uzbekistan te ontdekken.
We bezoeken de voornaamste monumenten van de meest
beroemde steden van het land, ontmoeten de inwoners in hun
dagelijks leven, benaderen hun cultuur, hun tradities, proeven
hun lokale keuken, en nog talrijke andere verassingen.
Sterke punten:





Legendarische steden aan de Zijderoute : Khiva, Boukhara, Samarcande
Traditionele charmante hotels in historische buurten
Bezoeken aan oosterse markten
Een nachtje onder de sterren in de woestijn.

REISROUTE: BRUSSEL – TACHKENT - OURGHENCH – KHIVA – BOUKHARA –
YANGUI GAZGAN – SAMARCANDE – SHAKHRISABZ – TACHKENT – BRUSSEL
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PROGRAMMA:
DAG 1/ vrijdag 20/09/2019 BRUSSEL – TASHKENT
Vlucht naar Uzbekistan
Optstijgen Brussel te 11u25 - aankomst Istanbul 15h55
Opstijgen Istanbul te 18u35
DAG 2/ zaterdag 21/09/2019 TASHKENT
Landing op vliegveld van Tahskent om 01u05 – Ontvangst door franstalige gids.
Overbrenging naar het hotel, installatie voor rustperiode.
Namiddag eerste ontdekking van de stad.
Middagmaal en avondmaal in stadsrestaurant.
Optie: avondvoorstelling in het Navoï opera (programma nog niet gekend)
Overnachting in het hotel.
DAG 3/ zondag 22/09/2019 TASHKENT -KHIVA
Vlucht Tashkent – Ourgench - 7u25 -08u55
Route Ourgench – Khiva 30 Km.
Geleid bezoek van ITCHAN-KALA, de binnenstad van Khiva, opgenomen in het
Wereldpatrimonium van de UNESCO. Khiva biedt het uitzicht van een stad in perfecte staat
zoals deze bestond tussen 18de en het begin van de 20ste eeuw met 2.200m intacte muren die
de Kounia Ark vormen, «de oude citadel» en de binnenstad beperken. Een bezoek met gids
detailleert alle te bezoeken gebouwen. Khiva is niet alleen vermaard om zijn unieke historische
monumenten, maar ook voor een perfect architecturaal geheel die geen gelijkenis heeft in
Centraal Azië. De tradities blijken vandaag de dag nog steeds erg ingeburgerd. De bezoeker
wordt plots uit de tijd geprojecteerd in een universum van luchtspiegelingen en mirakels.
‘s Namiddags verder bezoek aan Khiva.
Middagmaal en avondmaal in stadsrestaurant. Overnachting in hotel.
DAG 4/ maandag 23/09/2019 KHIVA
Vervolg van het bezoek aan Khiva met zijn uitzonderlijk monumenten-patrimonium.
Middagmaal et avondmaal in stadsrestaurant. Overnachting in het hotel .
Eventuele optie: met auto (chauffeur+ 4 personen), bezoek woestijnkastelen 45€/pp.
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DAG 5/ dinsdag 24/09/2019 KHIVA – BOUKHARA
460 km
Voormiddag, bezoek aan het paleis Nurullay.
Vertrek naar Boukhara door de woestijn Kizil Koum, “woestijn uit rood zand”. De uitzonderlijke
pracht van de Aziatisch centrum woestijn doet denken aan de caravaanmensen die moedig deze
zandzee ooit doorkruisten op de rug van kamelen. Aankomst in Boukhara in de late namiddag
en installatie voor drie overnachtingen in ons traditioneel hotel gelegen bij het historisch
centrum van de stad. Eerste ontdekking van de stad. Middagmaal in een wegrestaurant in de
woestijn. Avondmaal en overnachting in het hotel.
DAG 6/ mercredi 25 BOUKHARA
Dag van bezoeken. Boukhara is een onmiskenbare etappe op de Zijderoute. De stad is een echte
haard van de Islam in Centraal Azië. Boukhara is goddelijk! Eén van de oudste steden in Centraal
Azië. geestelijk en commercieel centrum waarvan het belang eeuwenlang niet afzwakt. Bezoek
aan het centrale deel van de stad — Chakhristan: Het Poi-Kalon geheel, de citadel Ark, vorige
residentie van de gouverneurs van Boukhara en de moskee Bolo Khaouz, de Markt Koepels,
bekende overdekte markten ,de Madrassa van Abdulazizkhan en de Madrassa van Ouloug
Begh, het mausoleum van Ismail Samani en het mausoleum Chashma Ayub.
Middagmaal en avondmaal in stadsrestaurant. Overnachting in het hotel.
DAG 7/ donderdag 26/09/2019 BOUKHARA
Bezoek historische monumenten van Boukhara in de omstreken van de stad : het mausoleum
Bahaouddin Naqshbandi , de necropolis Chor-Bakr en het paleis van de Russische emir.
Terug naar de stad en bezoek van de madrassa Tchor Minor.
Middagmaal in stadsrestaurant.
Vrije namiddag in Boukhara.
Avondmaal in stadsrestaurant. Overnachting in het hotel.
DAG 8/ vrijdag 27/09/2019 BOUKHARA – NOURATA – YANGUI GAZGAN
250 km
Vertrek naar Nourata. Onderweg bezoeken we de werkplaats van een pottenbakker te
Guijdouvan. Verder een nieuwe halte aan het waterreservoir Sardoba en overblijfsels van de
Karavanserai Raboti Malik. Aankomst in Nourata en bezoek aan het Tchachma gedeelte: bron
met heilige vissen, de moskeeën Panjvakhta en Tchil Oustoun, daarna de ruïnes van een oude
burcht van Alexander de Grote. Deze burcht heeft als kenmerk gebouwd te zijn in vorm van het
sterrenbeeld van De Grote Beer. Een korte wandeling op de kamelen van Bactriane.
“s Avonds apéritief en avondmaal rond het kampvuur met muziek en traditionele zang van
Akyn Kazakh.
Overnachting onder de yurt.
DAG 9/ zaterdag 28/09/2019 YANGUI GAZGAN – AYDARKOUL – SAMARCANDE
250 km
We verlaten het kamp en gaan zuidwaarts naar het Aydarkoul meer. Dit artificieel meer ligt
midden in de steppe. Picknick aan de rand van het meer en mogelijkheid om te baden. In de
namiddag verlaten we de woestijn en de steppes van Kyzi Koum en gaan naar Samarcande.
Installatie in ons traditioneel hotel voor vier nachten. Avondmaal en overnachting in het hotel.
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DAG 10/ zondag 29/09/2019 SAMARCANDE
De meeste grote monumenten van Samarcande zijn het werk van Temur (Tamerlan) en van zijn
kleinzoon Ouloug Begh. We worden attent gemaakt op de verrassende tinten blauw over de
opeenvolgende monumenten zoals de beroemde moskee van Bibi-Khanum, de Gour-Emir (graf
van de grote veroveraars waaronder Tamerlan en zijn nazaten) of nog het fameuze
Registanplein (15de-17de eeuw) die geen enkele reiziger onverschillig heeft gelaten. Het
Registanplein is omringd door weelderige madrassas: Madrassa Ouloug Begh die de grootste
religieuze universiteit van Centraal Azië was en de Madrassa Tilla Kori.
“Wie twijfelt aan onze kracht en aan onze pracht bekijkt onze constructies”
Bij het bezoek aan de historische monumenten van Samarcande stelt men alleen de
waarheidsgetrouwheid vast van de bewoordingen van Tamerlan betreffende de pracht van zijn
constructies.
Middagmaal en avondmaal in stadsrestaurant. Overnachting in het hotel.
DAG 11/ maandag 30/09/2019 SAMARCANDE
Ontbijt in het hotel.
Bezoek aan de fabriek van zijdepapier, het tapijtenfabriek en het mausoleum van de profeet
Daniel.
Middagmaal en avondmaal in stadsrestaurant. Overnachting in het hotel.
DAG 12/ dinsdag 1/10/2019 SAMARCANDE – CHAKHRISABZ – SAMARCANDE
’s Morgens vertrek met auto’s naar Chakhrisabz, de oude Kech, geboortedorp van Tamerlan,
langs de bergpas Takhti Kharacha op 1.700 m hoogte. Wij bezoeken het “Witte Paleis” (AkSaray XIVe eeuw), waarvan de indrukwekkende overblijfselen van het portaal een
ongeëvenaard decor van mozaïek bieden. De moskee Kok Goumbaz XVe eeuw, het mausoleum
Goumbazi-Seidan en vooral de moskee Khazrati Imam roepen alle pracht van deze stad op. In
de namiddag keren we naar Samarcande terug langs dezelfde weg als het heenrijden.
Middagmaal in Chakhrisabz, avondmaal in Samarcande. Overnachting in het hotel.
DAG 13/ woensdag 2/10/2019 SAMARCANDE -TACHKENT
Vervolg van het bezoek aan Samarcande met het observatorium van Ouloug Begh en het
museum Afrasiab, op de ruines van het oude Samarcande gelegen en vertellend over de
geschiedenis van de stad, bezoek van de markt van Siyob.
Namiddag vrije tijd in Samarcande.
Einde namiddag transfer naar het spoorwegstation en vertrek naar Tachkent met sneltrein.
Vertrek te 17u30 – aankomst om 19u40. Overbrengen naar het hotel.
Middagmaal in Samarcande en avondmaal in Tachkent. Overnachting in het hotel.
DAG 14/ donderdag 3/10/2019 TACHKENT
Na het ontbijt beginnen we met het bezoeken van de stad Tachkent : de oude stad met de bazar
van Chorsou, het architecturaal gedeelte van Hazrati Imam (XVIe eeuw), de Madrassa van
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Barakkhan, het mausoleum van Kaffal-Chachi en de Grote Moskee (buitenkant want deze
moskee is nog steeds in activiteit).
Middagmaal en avondmaal in stadsrestaurant. Overnachting in het hotel.
DAG 15/ vrijdag 04 TACHKENT – BRUSSEL
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.
Opstijgen te 09u00 naar Istanbul – aankomst om 12u20
Opstijgen naar Brussel te 15u55 - aankomst om 18u20

INBEGREPEN:












NIET INBEGREPEN:

Internationale vluchten met Turkish
Airlines,
Ontvangsten,
De vlucht Tashkent-Ourgench,
Accommodaties: hotels, charme hotels,
onder yurten,
Volledig pension,
De transfers luchthaven / hotel / station,
Bus met airco voor de duur van de reis,
Trein Samarcande-Tachkent,
De ingangen op de sites en musea
vermeld in het programma,
Franstalige begeleidende gids,
De waarborg van een Belgisch
reisagentschap voor de internationale
vluchten.
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Opleg voor éénpersoonskamer
(max 4),
De persoonlijke uitgaven, fooien,
dranken, …
Het recht op het nemen van
foto’s in musea en sites
(ongeveer 10€),
Opera Navoï,
Optie bezooek aan de
Woestijnkastelen met auto,
Al wat niet vermeld staat in de
rubriek « Inbegrepen »,
Annulatieverzekering en
persoonlijke bijstand.
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PRIX PAR PERSONNE
2000 € PER PERSOON (PRIJS GEEN LID KUNSTKRING)
1500 € PER PERSOON (ALS LID VAN DE KUNSTKRING)
EENPERSOONSKAMER TOESLAG 185 € (MAX. 4)
BESTEMMINGEN

HOTELS

(PLAATSELIJKE NORMEN)

AANTAL NACHTEN

Tashkent

Hotel Orient Plaza

Khiva

Hotel Bekajon Beka of gelijkwaardig

2 nachten

Bukhara

Hovli Poyon traditioneel hotel

3 nachten

Yangui Gazgan

Onder yurten

Samarcande

Bibi-Khanum traditioneel charmehotel

4 nachten

Tachkent

Hotel Orient Plaza of gelijkwaardig

2 nachten

Aankomst + 1 nacht

1 nacht

Formaliteiten : verplicht paspoort geldig tot 6 maanden na datum van terugkeer.
De reis is georganiseerd onder ieders verantwoordelijkheid, de organisatoren kunnen niet
worden verantwoordelijk gesteld bij ongeval.
Inschrijvingen worden aanvaard tot einde maart of tot uitputting van de transport en hotel
mogelijkheden. Snel boeken is dus de boodschap.
Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 15), kan deze organisatie geannuleerd worden. Om
praktische redenen worden maximum 25 deelnemers toegelaten.
Geïnteresseerd ? Vul het intekenformulier zo best mogelijk in, stuur deze per Email naar cakkuzbekistan@cae-kkk.be en stort onmiddellijk het voorschotbedrag van de reservering op de
rekening BE10 0011 3227 1704 van de Kunstkring.
Opgelet,: betalingsplan gebeurt als volgt:
- Bij de reservering (vóór einde maart 2019): 450,00€/pp
- Vóór 1 mei 2019: 550,00€/pp
- Saldo te storten vóór 15 juli 2019.
Een copie van het paspoort van elke deelnemer moet ons digitaal worden overgemaakt op
zelfde Emailadres cakk-uzbekistan@cae-kkk.be
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