
 
UZBEQUISTÃO 

PAÍS DAS CÚPULAS AZUIS 2023 
Saídas Garantidas mínimo 2 pessoas  

MARÇO : 27- ABRIL:  3-10-17- 24-MAIO:  01-08-15-22 - JUNHO:  *05 – 12-19-26 - *JULHO:  03-10-17– 24 *- AGOSTO:  07- 14-21-28- SETEMBRO: 04- 11 – 18 -25 
OUTUBRO:  02-09-16-23- NOVEMBRO: 06-13 

 
1º DIA- SEGUNDA- FEIRA 
TASHKENT  
Chegada, traslado para o hotel SEM acompanhamento de guia e alojamento a partir das 14:00. 
Restante do tempo livre. 
 
2º DIA – TERÇA-FEIRA 
TASHKENT  
Após o café da manhã, excursão pela parte antiga: 
- Monumento do Terremoto- Complexo Arquitetônico Hasti Imam, incluindo Barak Khan Madrasa, 
Kafal Shohi Madrasa, Mesquita Tilla Sheykh e Museu “Usman Quran” (século VII)- Bazar Chorsu- 
Metro 
Almoço em um restaurante local. 
Tour Panorâmico em Tashkent: 
- Praça da Independência e eternidade- Palácio Romanov (século XIX, visita exterior)- Praça da 
Ópera e Balé- Praça Amir Temur.  Alojamento no hotel. 
 
 
 
 

PREÇOS EM DÓLAR POR PESSOA 
Alojamento em quarto Duplo  

U$ 1.342 
Suplemento em quarto individual 

 U$ 278 
Nas saídas de junho e julho preço Especial: 

Alojamento em quarto Duplo  
U$ 1.278 

Suplemento em quarto individual 
U$278 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. A diária começa às 15:00 e termina às 12:00; 
2. O alojamento em quarto individual nos hotéis deve 

ser solicitado no momento da reserva de lugar no 
tour; não se garante alojamento em quarto individual 
quando solicitado posteriormente. 

3. Este programa está sujeito a alterações na ordem 
das excursões segundo a disponibilidade do operador 
local. 



3º DIA – QUARTA FEIRA 
TASHKENT-URGENCH-KIVA  
Lanch Box para café da manhã.  
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Urgench (de acordo com o horário do voo) 
Chegada em Urgench; transfer para Khiva (30km), pernoite no hotel. 
Visita ao Complexo Arquitetônico Ichan-Kala (séculos XII-XIX, UNESCO): 
- Minarete Kalta Menor- Madrasa Mohamed Amin Khan (convertida em hotel)- Castelo da Arca 
Kunya 
- Mohammed Rakhim Khan Madrasa. Almoço em um restaurante local. (com 1 copo de cerveja ou 
vinho ou refrigerante). Em seguida continuação das visitas: 
- Minarete (visita exterior) e Madrasa Islom Khodja- Mesquita Juma- Complexo Arquitetônico Tash 
Hovli (harém)- Mausoléu Pahlavan Mahmud (padroeiro da cidade)- Madrasa e Caravanserai 
Allakuli Khan 
Visita de Ak Sheik Bobo para ver a vista panorâmica de Ichan Kala (à tarde) 
Alojamento no hotel. 
• A Uzbekistan Airways pode alterar o horário de funcionamento 
 
4º DIA- QUINTA-FEIRA 
KHIVA-BUKHARA  
Café da manhã no hotel. 
Traslado à estação de trem para pegar o trem para Bukhara: 

-058 15.00-21.00 (SEGUNDA, QUINTA, DOMINGO) 
-056 18.00-00.15+ (TODOS OS DIAS) 
-TREM TURÍSTICO 08.10-14.36 (SEGUNDA, QUINTA, DOMINGO) 

 Almoço (ou piquenique) restaurante local. 
Chegada a Bukhara e pernoite no hotel. 
 Visitaremos à tarde: 
 - Complexo Lyabi Hauz (séculos 16-17), coração da cidade, incluindo Madrasa Kukeldash e 
Madrasa Nodir Devon Begi, construído em torno do maior lago da cidade 
Jantar em um restaurante local. 
Alojamento no hotel. 
*O itinerário está sujeito a alterações dependendo das mudanças que a Uzbekistan Railways possa 
fazer em seus horários e dias das operação de trem. 
*Comboio turístico operado todas as segundas, quintas e sextas-feiras em 2022, caso volte a 
operar em 2023, iremos utilizá-lo, como alternativa utilizamos o comboio russo 056/058 
*Em caso de cancelamento do comboio organizamos transfer rodoviário (450 km, 8 horas)  
 
5º DIA – SEXTA- FEIRA 
BUKHARA    
Café da manhã no hotel. 
As visitas à cidade sagrada de Bukhara começam:  
- Mausoléu de Samanidas (séculos IX-X)- Mausoléu e Fonte Sagrada Chasmai Ayub (século XIV) 
- Mesquita Bolo-Hauz (século XIX)- Citadel Ark (séculos V-XIX) é a estrutura mais antiga da 
cidade, foi a residência dos Emires de Bukhara. Almoço em um restaurante local e em seguida, 
continuação das vistas. 
- Kalon Minaret (visita externa) e Mesquita Poi Kalon (séculos XII-XV)- Madrasa Miri Árabe (século 
XV, visita exterior)- Três Mercados: Este complexo de cúpulas do século XVI conhecido como 
Primeira, Segunda e Terceira Cúpulas são recintos abobadados unidos por um grande número de 
galerias comerciais e oficinas de artesanato. 
- Mesquita Magoki Attory (século XII)- Ulughbek Madrasa (século XV)- Madrasa Abdulaziz-Khan 

 
FORMA DE PAGAMENTO:  
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista (sem o 
uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em até 5 vezes 
sem juros com cartões de crédito Visa, MasterCard e Diners. 
A Rota da Seda Viagens e Turismo reserva-se o direito de 
alterar a forma de pagamento sem aviso prévio a qualquer 
momento antes do recebimento do sinal. 
 
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES 

TASHKENT: 
Qushbegi Plaza/ Green Park Plaza/Grand Capital ou 

similar 
 

KHIVA 3*: 
Erkin Palace 3*/Bek 3*/Khiva Residence/ 

Zarasfshan ou Similar 
 

BUKHARA: 
 Lyabi House/Safiya/ Bibikhanum 

LabRud/Modarihon/Royal Bukhara/Caravan plaza ou 
similar 

 
SAMARKAND: 

GrandSamarkand/City/SilkRoad -Empire/Shaxzoda Elite  
ou  Similar 

OS PREÇOS INCLUEM: 

• Hospedagem no hotel DBL/TWN (7 noites) 
• Check-in antecipado na chegada ao Uzbequistão 
• Comida: comida de acordo com o itinerário (7 cafés da 

manhã, 6 almoços e 1 jantar) 
• Chá, água com as refeições 
• 1litro de água por pessoa por dia 
• Serviços de transporte com ar condicionado de acordo 

com o programa turístico: 
• Traslado 
• Ingressos (bilhetes) para museus, monumentos e lo-

cais históricos 
• Guia de língua espanhola para todas as excursões 
• Voo doméstico Tashkent-Urgench (classe econômica) 
• Bilhete de trem Samarkand-Tashkent (classe econô-

mica) 
• Bilhete de trem Khiva-Bukhara ou Urgench-Bukhara 

(Classe Econômica) 
• Mapa e lembranças do Uzbequistão 
• Taxas turísticas em hotéis 
 
 
 
OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 

• Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a remessa de 
valores destinados à cobertura de gastos pessoais no 



(século XVII). 
Pernoite no hotel. 
 
6º DIA – SÁBADO 
BUKHARA -SAMARKAND   
Café da manhã no hotel. Partida para Samarkand (290 km, 5 horas). 
Chegada e hospedagem no hotel. 
Almoço em um restaurante local. 
A excursão pela lendária cidade, conhecida no passado como Maracanda, começa : 

- Mausoléu Guri Emir (tumba de Tamerlão, séculos XIV-XV) 
- Praça Registan: Ulughbek Madrasa (século XV), Shir-Dor Madrasa (século XVII), Tilla-Kori 
Madrasa (século XVII)- Mesquita Bibi-Khonum (século XV)- Siab Bazar 

Pernoite no hotel. 
 
7º DIA – DOMINGO 
SAMARKAND-TASHKENT 
Café da manhã no hotel. 
Finalizamos as visitas: 

- Complexo Arquitetônico Shakhi-Zinda (séculos IX-XV)- Observatório Ulughbek (século XV) 
- Antiga fábrica de produção de papel. 

Almoço em um restaurante local. 
Transfer para a estação de trem para pegar o trem (de acordo com o horário do trem) 
Chegada a Tashkent e acomodação no hotel. 
Pernoite no hotel. 
 
8º DIA –SEGUNDA-FEIRA 
TASHKENT 
Café da manhã no hotel ou Lanch Box. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota 
da Seda Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e a inscrição é 
efetivada no momento do recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo da 
integralização do pagamento e do contrato de aquisição de programa de viagem 
internacional assinado e rubricado em todas as páginas dentro do prazo estipulado. 
O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua aceitação integral do programa, 
dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das dicas de 
viagem e do contrato anexo. 

2) Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo 
câmbio do euro turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens e Turismo no 
dia do pagamento do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 

3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado 
e rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original corretamente 
preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do 
cartão de crédito usado para o pagamento, da carteira de identidade e do CPF do 
seu titular, deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo no prazo máximo de 1 
semana após o pagamento do sinal. A não observação desse prazo, bem como a 
entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou 
sem assinatura válida, serão consideradas desistência do tour, com o consequente 
cancelamento dos serviços solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 

exterior de pessoas físicas residentes no Brasil em via-
gens de turismo, nos termos da lei 13.315/2016; 

• Passagens aéreas de voos domésticos (que não sejam 
mencionados no programa) ou internacionais; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto turístico se 
faz necessário, nem serviço de despachante;  

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem seguro de 
viagem!), que deve ser contratado separadamente; Con-
sulte-nos! 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores de 

bagagem em hotéis (sugestão USD10 por pessoa) e ae-
roportos; 

• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-vouchers, 
capa de passaporte nem nenhum outro brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a documentação de vi-
agem é enviada apenas eletronicamente); 

• Passeios opcionais, Excursões, passeios, visitas, espetá-
culos, atividades e refeições OPCIONAIS que venham a 
ser oferecidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações visitadas 
em que ele é cobrado à parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas adicionais em 
hotéis, bebidas nas refeições, telefonemas, táxi etc., 
sendo estas de responsabilidade exclusiva do passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista ( tradicional-
mente esperadas em qualquer país, sugestão: 25 a 30 
dólares por pessoa).   
 
INFORMAÇÕES DO VISTO: 
ESPANHA & PORTUGAL & ARGENTINA & BRASIL & 
CHILE & MÉXICO podem ficar no Uzbequistão sem visto 
por até 30 dias 
OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA podem "obter 
visto eletrônico" através de https://e-visa.gov.uz 
O custo do visto é de $ 20 por pessoa. 
O pagamento pode ser feito através do Cartão Visa 
Passaporte válido por 6 meses – obrigatório 

 



4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda 
Viagens e Turismo. 

5) Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive 
de saúde) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 20% (vinte 
por cento) do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de 
trinta dias do início do tour, a multa será acrescida de todo e qualquer valor a 
qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da Seda pelo o 
fornecedor. 

 
 
 
 
 

 

 

 


