
 
 

 
 

ÖZBEKİSTAN GEZİ PROGRAMI 

8 Gün / 7 Gece 

İSTANBUL-TAŞKENT-KHIVA-BUHARA-SEMERKANT-TAŞKENT-CHARWAQ-TAŞKENT-İSTANBUL 

1.GÜN Pazar İSTANBUL-TAŞKENT 

Öğleden önce saat 10:25’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Taşkent’e hareket, saat 16:50’de varış. 

Rehber ve otobüs ile buluşma ve otele transfer. Check-in işlemlerinden hemen sonra dinlenme 

zamanı. Akşam yemeği ve otelde konaklama. 

2. GÜN Pazartesi TAŞKENT-KHIVA 

Erken kahvaltı sonrası otelden çıkış. Urgenç’e uçuş için havalimanına transfer. Khiva’ya varınca şehir 

tur. Kalta Minar Mukhammad Amirkhan Medresesi(19 yy), Kohna Ark, Mukhammad Rakhimhan 

Medresesi (19 yy) Karavansaray ve çarşı gezildikten sonra otele transfer. Check-in sonrası serbest 

zaman, akşam yemeği ve konaklama otelde.  

3. GÜN Salı  KHIVA-BUHARA 

Sabah kahvaltısı sonrası Kızılkum Çölü(480 km) üzerinden Buhara’ya gidiş. Çölde Amudarya Nehri’ne 

ve Yurts’a panoramik bakış. Öğle yemeği yolculuk esnasında otobüste. Otele varış, akşam yemeği ve 

otelde konaklama. 

4. GÜN Çarşamba BUHARA 

Otelde kahvaltı ve ardından tüm gün şehir turu. Ark (15 yy), Bolo Khauz Camii, İsmail Samani Türbesi 

(9-10 yy) Chashmai Ayub (12-16 yy) ve öğle yemeği. Buhara’nın son emrinin Sitorai Mohi Hosa yazlık 

evi, Bakhaddin Naksibend K.S. kompleksi. Akşam yemeği ve otelde konaklama. 

5. GÜN Perşembe BUHARA-SEMERKANT 

Otelde sabah kahvaltısı sonrası yarım gün sürecek turumuzda; Poyi Kalon Topluluğu (12-20 yy), 

Uluğbey Medresesi (15 yy) Abdulazizhan Medresesi (17 yy) Magoki Attori Camisi (12 yy) Lyabi Khauz 

Kompleksi (16-17 yy) Chor Minor (19 yy) gezisi sonrası öğle yemeği ve Semerkant’a yolculuk. Otele 

varış, akşam yemeği ve konaklama 

 6. GÜN Cuma  SEMERKANT-TAŞKENT 

Otelde sabah kahvaltısı sonrası tam günlük şehir turu. Registan Meydanı üç madrassahalı(15-17 yy), 

Gur Emir Türbesi(15 yy), Shakhi Zinda nekropolisi(11-20 yy), Muhammed’den sonra İslam’ın ikinci 

şahsiyeti olarak kabul edilen Shahi Zindah kompleksindeki Qusam İbn-Abbas Türbesi. Eski Ahit’in 

peygamberi  Hoca Daniar’ın Mozolesi veya Aiz Daniel. Bu kutsal mekan; İslam, Hristiyanlık ve 

Yahudilik tarafından tanınmış hac hedeflerinden biri olarak tanınmaktadır. Öğle yemeği sonrası tura 

devam. Ulubek’in gözlemevi (15 yy), İmam Al-Moturudi Türbesi(10 yy), Bibi Khanum Camii (15 yy) ve 

çarşı gezisi. Taşkent’e “Afrosiyob” hızlı tren için R/W istasyonuna transfer. Taşkent’e varış. Akşam 

yemeği ve konaklama otelde. 



 
 

 
 

7. GÜN Cumartesi  TAŞKENT-CHARWAQ-TAŞKENT 

Sabah kahvaltı sonrası şehir turu. Taşkent Ortaçağ merkezi, Hasti İmam Meydanı ve daha sonra Aziz 

olarak ibadet edilen 10. yüzyılın Kur’an-ı mistik bir şair ve tercümanı olan Kafal Şasi Mozolesi, Orta 

Asya Müslümanların rahip kurulunu ve ünlü kütüphanesini barındıran Barakhan Medresesi, 30.000’in 

üzerinde kitap, 3500 el yazması ve dördüncü halife Osman tarafından yazılan ve hanı sayfalarına 

yayan lekeleri ile Kutsal Kur’an’ın değerli nüshası ziyareti. Taşkent’e 80 km uzaklıkta bulunan tatil 

beldesi Chimgan Dağlarına gidiş. “Chimyon-Chorwoq-Beldersoy” olsn “Ugam-Chotqol” Milli Parkı, 

“Tian Shan”ın batı bölgesinde bulunan Göksel Dağlarının manzarası ve yerel halkı gözlem. “Charwak 

Gölü”’nde öğle yemeği ve tura devam. Turun devamında geleneksel süslemelerle baskılar anma, 

dışarıdan TV Kulesi, Cesaret Anıtı, Bağımsızlık Meydanı, Sanatçı ve hediyelik eşya ile Broadway 

Caddesi, Amir Temur Meydanı, Zafer Anıtı, Milli Kütüphane ve Çeşmeleri bulunan meydan. Gezi 

sonrası akşam yemeği ve otelde konaklama. 

8. GÜN Pazar TAŞKENT-İSTANBUL 

Erken sabah kahvaltısı sonrası Taşkent Havalimanına transfer. İstanbul’a ÖHY sefer sayılı uçağı ile saat 

06:30’da uçuş. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na varış 09:30’da. 

TUR FİYATINA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Otel konaklamaları: 

 Yemekler: Tam pansiyon(6 öğle ve 7 akşam yemeği) 

 Su: Kişi başına günde 0,5 lt. 

 Güzergah başına profesyonel sürücüyle klimalı rahat ulaşım; 

o 10 pax ve daha fazla-Standart mini bus (20 koltuk) 

o 15 pax ve daha fazla-Standart Koçlu (45 koltuk) 

o Bahsedilen seçeneğe göre bütün tur için Türkçe konuşan Escort profesyonel kılavuzu; 

 Müze, anıt  ve ören yerlerinin giriş ücretleri (fotoğraf ve video ücretleri hariç) 

 “AFROSIYOB” hızlı tren bileti 

 İç hat uçuş bileti: Taşkent-Urgenç 

TUR FİYATINA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Fotoğraf ve video ücretleri, 

 Şahsi harcamalar ve bahşişler, 

 Yurtdışı çıkış harcı 

İPTAL ÜCRETLERİ 

 40 gün öncesi iptallerde kesinti uygulanmaz. 

 15 gün öncesi iptallerde Tur fiyatının %50’si tahsil edilecektir. 

 7 gün önce iptal edilmesi halinde tur fiyatının %100’ü tahsil edilecektir. 


