
 

 

 

 

   

  

Mausoléu Ismail Samani 

Khiva 

 

Praça Registan 

2018 

Complexo Shakhi-Zinda 

Comida Tradicional Plov 



DESTAQUES DO ROTEIRO: UZBEQUISTÃO 

 
 

 
 

 
 

COMPLEXO KHAZRATI IMAN 
 

O complexo arquitetônico Khazrati Iman na cidade de 
Tashkent foi construído aos redores do túmulo do 
cientista, estudioso do Alcorão, poeta e primeiro Imã da 
cidade, Khazrati Iman. Outras edificações do complexo 
são a madraça Barakan, a mesquita Tilla Shaykh, a 
madraça Muyi Muborak, a mesquita Namozgah, a 
mesquita Hazrat Imam e o novo edifício do Conselho 
Administrativo Muçulmano do Uzbequistão. 

 

 

  COMPLEXO ARQUITETÔNICO ICHAN-KALA 
 
Uma verdadeira joia no meio do deserto na cidade oásis 
de Khiva. Uma área histórica amuralhada, considerada 
Patrimônio da Humanidade desde 1990, aonde se 
encontram ruelas labirínticas que abrigam tesouros em 
forma de madraças (escola muçulmana ou uma casa de 
estudos islâmicos), mesquitas, minaretes e mausoléus.  

MESQUITA KALON 
 
A Mesquita Kalon, em Bukhara, é absolutamente 
imponente e tem uma atmosfera de muita paz. Nem dá 
para imaginar seu tamanho quando vista pelo portão de 
entrada. Sua capacidade é para 10 mil pessoas e está em 
funcionamento desde o século XVI. O minarete Kalon, 
localizado na frente da mesquita, já foi a maior 
construção na Ásia Central com 47 metros de altura e com 
alicerces de 10 km de profundidade. 

 

 

PRAÇA REGISTAN 
 

A Praça Registan, em Samarcanda, foi o centro nervoso e 
educacional de toda Ásia Central na época da Rota da Seda, 
pois nela estavam localizadas as três enormes madraças 
Ulugh Beg, Tilla-Kari e Shir-Dor.  As decorações de azulejos 
intrincados, com motivos geométricos e florais, são o 
destaque nos três edifícios. 

MAUSOLÉU ISMAIL SAMANI 
 
O mausoléu Ismail Samani em Bukhara é um dos mais 
importantes edifícios históricos do país. Foi construído 
entre 892 e 943 DC, tornando-o mais antigo monumento 
islâmico da Ásia Central e único remanescente da 
arquitetura de sua época que mesclava influências do 
Zoroastrismo e Islamismo. Para parte da população o local 
é considerado sagrado sendo ponto de peregrinação até 
os dias de hoje.  

Consulte seu agente de viagens 

Rodrigo ou Cecilia Watanabe (11)3805-1930 / (11)5585-1485 
Rodrigo@watanabetur.com.br / Cecilia@watanabetur.com.br 

mailto:Rodrigo@watanabetur.com.br


  

 

 

 

 

 

Saídas: 04, 11, 18 e 25 de abril; 02, 09, 16, 23 e 30 de maio; 13, 20 e 27 de junho; 11 e 17 de julho; 

08, 15, 22 e 29 de agosto; 05, 12, 19 e 26 de setembro; 03 e 10 de outubro. 

 

Tashkent  Urgench   Khiva  Bukhara   Samarcanda  Tashkent 

 
 

1º Dia - Tashkent/ Urgench/ Khiva [ C , A , - ] 

Chegada a Tashkent, capital do Uzbequistão. Trata-se de 
uma cidade cultural e centro econômico da Ásia Central, 
cuja história e esplendor se originam a mais de dois mil 
anos com a rota da seda, comércio entre o Oriente e o 
Ocidente. Recepção e traslado ao hotel para o café da 
manhã e breve descanso. À tarde, faremos um passeio pela 
parte antiga da cidade e visitaremos o complexo religioso 
Khasti Imom incluindo as madraças Barak Kan e Kaffal 
Shoshi, além da biblioteca que está situada na mesma 
praça e tem grande importância por abrigar o “Alcorão de 
Usman”, original do século VII. Faremos uma visita externa 
a madraça Kukaldosh e ao Bazar Chorsu que é o mercado 
municipal de Tashkent. Também percorreremos a Praça da 
independência, a Praça da Opera e Ballet e a Praça Amir 
Temur. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Urgench. Chegada, 
recepção e traslado a Khiva para acomodação.  
 
2º Dia – Khiva [ C , A , - ] 

Saída para passeio ao complexo arquitetônico Ichan-Kala 
que é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade, 
desde 1990. Trata-se de um exemplo bem conservado da 
arquitetura muçulmana. Dentro de uma área amuralhada 
conheceremos o minarete inacabado Kalta Minor, o 
Castelo Kunya Ark, a Madraça Mohammed Rahim Khan, 
Minarete e Madraça Islom Khodja, o complexo 
arquitetônico Tash Hovli, ao Mausoléu de Pahlavan 
Mahmud, que data dos séculos XIV a XVIII, a mesquita 
Juma e a Madraça Allikulikhan.  
 
3º Dia – Khiva/Bukhara [ C , A , - ] 

Após o café da manhã, traslado até Bukhara 
(aproximadamente 9 horas) atravessando o deserto Kizil-
Kum, que significa “as areias vermelhas”. Cruzaremos o Rio 
Amudaria, que mais ao norte, junto ao Rio Sirdaria marca a 

fronteira com o Cazaquistão, sendo os únicos 
abastecedores de água do Mar Aral. Almoço estilo lunch 
box no caminho. No vale do Rio Amudaria, faremos uma 
parada para apreciar uma extraordinária vista panorâmica. 
Chegada a Bukhara e hospedagem. 
 
4º Dia – Bukhara [ C , A , - ] 

Saída para visita a Bukhara, uma das cidades mais 
históricas da Ásia e conhecida por ser um “museu ao ar 
livre”. Em 1993, o seu centro histórico foi declarado 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. 
Visitaremos o Mausoléu de Ismail Samani, o monumento 
mais antigo da arquitetura pós-zoroastra e pré-islâmica da 
Ásia Central e o único remanescente da Dinastia Samanida, 
a Mesquita Bolo Hauz, a Fortaleza Ark, que é a estrutura 
mais antiga da cidade, ao Mausoléu Chashmai Ayub que 
possui um poço d’água considerada milagroso devido a 
lenda do poço ter surgido com o golpe do bastão do 
profeta Jó. Almoço em restaurante local. Conheceremos 
também o Minarete Kalyan, a Mesquita Poi Kalyan, a 
Madraça Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, as Madraças 
Ulughbek e Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, 
Mesquita Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon, o complexo 
arquitetônico Lyabi Hauz e Chor Minor 
 
5º Dia – Bukhara/ Samarcanda [ C , A  , - ] 

Após café da manhã, traslado com destino a Samarcanda 
(aproximadamente 5 horas), devido a sua localização 
estratégica no centro da Rota da Seda, entre a Ásia e a 
Europa, a cidade foi a capital do império Tamerlão no 
século XIV, quando foram erguidos magníficos edifícios 
dignos de uma capital imperial. Após almoço, saída para 
passeio pela cidade de Samarcanda, a joia do oriente, que 
já fez parte de vários impérios, incluindo o império mongol 
de Gengis Khan. Visitaremos a Praça Registan, e o 
imponente conjunto de três madraças: Ulughbek, Shir-Dor 

7 dias 
 



  

e Tilla-Kori, construídas lado a lado, no formato de um 
retângulo. Esta praça foi o centro da vida pública na idade 
média.  Visitaremos também o Mausoléu Guri Emir, do 
conquistador asiático Tamerlan, também conhecido como 
Timur. Visitaremos a Mesquita Bibi-Khonum, que 
impressiona com seus 41 metros de altura de sua cúpula 
principal. Finalizaremos o dia com um passeio pelo 
Mercado Siab. 
 
6º Dia – Samarcanda/Tashkent [ C , A , - ] 

Pela manhã, conheceremos o complexo arquitetônico  

Shakhi-Zinda, com seus mosaicos de tonalidade azul, 
datados dos séculos IX a XV, o Museu da antiga cidade de 
Afrosiyab e o Observatório Ulughbek (século XV), um dos 
edifícios mais antigos da cidade e um importante local de 
peregrinação. Em horário previsto, traslado a estação para 
embarque em trem de alta velocidade (Afrosiab) com 
destino a Tashkent. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
  
7º Dia – Tashkent [ C , - , - ] 

Em horário adequado, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços. 

 
 
Observações: 
- Valores válidos de Abril a Outubro de 2018. 
- O roteiro, valores e condições estão sujeitos à alteração sem prévio aviso e os lugares sujeitos a disponibilidade no momento 
da reserva. 
- Alguns dos hotéis previstos no roteiro não dispõem de elevador.  
- Ressaltamos a importância da máxima atenção às condições aduaneiras do Uzbequistão, pois todo o dinheiro levado deve 
ser completamente declarado no controle da aduana. Se na saída do país for constatado que existiram valores não declarados, 
todo o dinheiro poderá ser confiscado. 
 
 

Pacote Inclui: 
- Passagem aérea, em classe econômica, no trecho Tashkent/Urgench, a ser emitido e entregue pelo operador local; 
- Bilhete de trem, em classe econômica, no trecho Samarcanda/Tashkent, a ser emitido e entregue pelo operador local; 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard; 
- Early check-in no dia de chegada em Tashkent com café da manhã incluído; 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar; 
- Traslados de chegada e saída em serviço regular com guia local falando espanhol; 
- Passeios mencionados em serviço regular com guia local falando espanhol; 
- Ingressos para os museus, monumentos e locais históricos; 
 

Pacote Não Inclui: 
- Parte aérea internacional. 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Despesas com documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
- Gorjetas para guia, motorista e maleteiros dos hotéis. 
- Visto para o Uzbequistão (aprox. USD 80 por pessoa, pagamento local).   
 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites STANDARD SUPERIOR 

Tashkent 1 
Lotte City Hotel Tashkent Palace 

Ichan Qala Lucury Boutique Hotel 
Miran International 

Khiva 2 

Bek 

Malika 

Orient Star Khiva 

Asia Khiva 

Bukhara 2 
Asia Bukhara 

Grand Emir Residence Boutique Hotel 
Zargaron Plaza 

Boutique Hoteles Privados 

Samarcanda 2 
Asia Samarkand 
Malika Diyora 

Grand Samarkand Superior 
Grand Samarkand 

Sultan Bouqtique Hotel 

 
 
 
 



  

 

PARTE TERRESTRE + AÉREOS INTERNOS 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 participantes 

SAÍDAS EM 2018  
(início às quartas-feiras em Tashkent) 

Apartamento STANDARD SUPERIOR 

Conforme datas especificadas acima 
Em apartamento duplo 

Suplemento Single 
1.393,00 
190,00 

1.518,00 
260,00 

 
 
 

Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD 300,00 por pessoa), cópia digitalizada dos 
passaportes válidos e condições gerais assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.  
 
Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).  
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não 
são reembolsáveis em caso de cancelamento. 
 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio 
 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo; 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque; 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia; 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 
 

** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. ** 

 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília  

(11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 

Rua Vergueiro, 2253 – Sala 1013 – Vila Mariana – SP 

 

http://www.investur.com.br/cambio
mailto:Rodrigo@watanabetur.com.br
mailto:Cecilia@watanabetur.com.br

