
 
NAVRUZ 2023 

COMEMORE O ANO NOVO ZOROASTRIANO NO  UZBEQUISTÃO! 

ТASHKENT -  SAMARKAND -  BUKHARA - TASHKENT 
SAÍDAS 16 A 23 DE MARÇO 

Saídas Garantidas mínimo 2 pessoas 
 

NAVRUZ é um antigo feriado da Ásia Central. A palavra persa Navruz é traduzida como "Novo Dia". É comemorado em 21 de março e é considerado 
o Ano Novo da Ásia Central. Neste dia, muitas famílias uzbeques preparam pratos nacionais como sumalak, halim, samsa e visitam as casas de 
seus parentes e vizinhos. A viagem Navruz é a oportunidade de experimentar o espírito desta terra, a sua cultura e tradições. 
 

1º DIA –TASHKENT 
Chegada, traslado para o hotel SEM acompanhamento de guia e alojamento a partir das 14:00. 
Restante do tempo livre.  

2º DIA – 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 ChorsuMetro 
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. 
 
3º DIA – TASHKENT- SAMARKAND 
Transfer para a estação para pegar o AFROSIAB TRAIN para Samarkand (de acordo com a operação do 
trem). 

PREÇOS EM DÓLAR POR PESSOA 
Preço da viagem por pessoa 

U$1.308,00 
Suplemento em quarto individual 

U$ 280 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
• A diária começa às 15:00 e termina às 12:00; 
• 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; 



Chegada em Samarcand e acomodação no hotel. 
Começam as visitas à lendária cidade da Ásia Central: Observatório de Ulughbek (século XV) e seu Museu, 
Mausoléu Gur-Emir (séculos XIV-XV) que significa em persa "Tumba do Rei" que contém o túmulo de 
Tamerlão e sua família, e terminamos as nossas visitas com a praça mais emblemática do país - Praça 
Registan (15-17 séculos) de três grandes madrasahs: Tilla-Kari madrasah (século XVII), Ulugbek 
madrasah (século XV) e Sher-Dor madrasah (século XVII). 
Em seguida, visitamos a Fábrica de Tapetes, local onde as antigas tradições da tecelagem de tapetes são 
cuidadosamente preservadas. Ao visitar esta fábrica, poderá observar o trabalho de artesãs habilidosas. 
No passeio, você também aprenderá muitas coisas interessantes, desde informações sobre a seda com 
que são feitos os tapetes até os meandros do próprio processo de criação. e acomodação no hotel. 
Pernoite no hotel. 
 
4º DIA – SAMARKAND 
Café da manhã no hotel.  
De manhã partimos para visitar a Fábrica “Meros” para a produção de papel antigo, depois visitamos o 
Complexo Arquitectónico Shakhi-Zinda (séculos 9-15), Mesquita Bibi-Khanum (século XIV) e Bazar Siab. 
Almoço em um restaurante local, onde participamos na preparação do SUMALAK, prato tradicional que 
se prepara para a Festa de Navruz. Um prato nutritivo e doce, que é feito de gérmen de trigo, água e 
farinha. 
Pernoite no hotel. 
 
5º DIA – SAMARKAND - BUKHARA 
Partida para Bukhara (290 km, 5 horas). 
No caminho paramos para visitar um Caravan Saray (século XI) e Sardoba (poço de água) 
Chegada em Bukhara e acomodação no hotel. 
 
Noble Bukhara - o pilar sagrado da Ásia. A lendária cidade da Grande Rota da Seda. A única cidade da 
Ásia Central que tem quase 2.000 monumentos do Patrimônio Mundial da UNESCO e você ainda pode 
sentir a atmosfera antiga passeando pela cidade velha. Pernoite no hotel. 
 
6º DIA – BUKHARA - FESTA NAVRUZ 
Café da manhã no hotel. 
O feriado nacional NAVRUZ, também conhecido como Ano Novo, também conhecido como Dia Novo, é 
um símbolo do despertar da natureza e sua renovação, o início da verdadeira primavera, a renovação do 
ciclo e o ano astronômico. 
De manhã vamos passear em Bukhara, onde podemos ver que as praças e parques da cidade estão cheios 
de gente. A população local prepara comida tradicional e visita as suas famílias, amigos, vizinhos para 
lhes desejar muitas felicidades e prosperidade. 
Visitamos os Três Mercados, este complexo de cúpulas do século XVI conhecido como Primeiro (Toki-
Sarrafon), Segundo (Toki-Telpakfurushon) e Terceiro (Toki-Zargaron) Cúpulas, são recintos abobadados 
aos quais um grande número de galerias para comércio e artesanato oficinas. Esses mercados são 
vintage, artesanato e antiguidades: de mercados de pulgas a showrooms de designers, o paraíso das 
compras. 
No caminho visitamos um Museu-Oficina de Marionetes Populares, onde os locais encontram-se, com os 
amigos ou vizinhos. 
 
ALMOÇO - "FESTA NAVRUZ" Almoço em um restaurante local, onde vamos preparar o festivo prato 
nacional PLOV, e participar da festa em família, com os MELHORES PRATOS da festa NAVRUZ na mesa, 
uma experiência inesquecível. 
Terminamos o dia com Ulugbek Madrasah (século XV, visita exterior) e Abdulaziz-Khan Madrasah (século 
XVII, visita exterior). 
Pernoite no hotel. 
 
7º DIA – BUKHARA- TASHKENT 
Café da manhã no hotel. 

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

 
HOTELARIA:                                                                                  

TASHKENT: 
Inspira-S/ Navruz by Radisson ou Similar; 

 
BUKHARA: 

Royal Bukhara / Karavan Boutique / Basilik Boutique / 
Nodira Begim Boutique ou Similar; 

 
SAMARKAND: 

Shahzoda Lux / Gur Emir Palace / East Star / Minor Boutique                                                            
ou Similar. 

 
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. 
 
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, 2 almoços e 1 jantar); 
• "Happy Hour" com café em Bukhara; 
• 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 locais 

históricos; 
• Guia de língua espanhola para todas as excursões; 
• Voo doméstico Tashkent- Samarkand (classe econômica); 
• Bilhete de trem Bukhara -Tashkent (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 
exterior de pessoas físicas residentes no Brasil em 
viagens de turismo, nos termos da lei 13.315/2016; 

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

• Early check in ou  late check out 
• Taxas consulares para passaporte cujo visto turístico se 

faz necessário, nem serviço de despachante; Visto 
obrigatório (consulte-nos); 



Terminamos as nossas visitas com a praça mais emblemática de Bukhara - Complexo Arquitectónico Poi-
Kalon onde se encontra o Minarete Kalon que representa a história de Bukhara dos séculos XI-XII, a 
Mesquita Poi Kalon (século XII), é uma das maiores da Ásia Central.; Miri Arab Madrasa (século XV, visita 
exterior), construída no tempo de Khan Ybaidulli, entre 1530 e 1536. 
Transfer para a estação para pegar o trem AFROSIAB para Tashkent (de acordo com a operação do trem). 
Chegada em Tashkent e acomodação e pernoite no hotel. 
 
8º DIA – TASHKENT 
Café da manhã e transfer para o 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. 

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 

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

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

bagagem em hotéis e aeroportos; 
• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-vouchers, 

capa de passaporte nem nenhum outro brinde; 
• Nenhum material impresso (toda a documentação de 

viagem é enviada apenas eletronicamente); 
• Passeios opcionais, Excursões, passeios, visitas, 

espetáculos, 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 (sempre a critério 
do passageiro, mas tradicionalmente esperadas em 
qualquer país); 

• Taxa de saída 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do seu passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data de saída do 
passageiro do último país visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte com data de emissão e validade, endereço 
completo, número de CPF. 
 
BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de tamanho médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de bagagem será 
aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada caso a caso, podendo ser recusado sempre 
a critério do guia ou do motorista do ônibus. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos os efeitos que o passageiro deve conservá-
la sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é transportada pelo passageiro por sua conta e risco, sem que a 
Rota da Seda Viagens e Turismo possa ser obrigada a responder contratualmente pela perda ou danos que possa sofrer, seja qual for a razão. (SI) 

 


