USBEKISTAN

CCENTRALASIENEN-

VELKOMMEN TIL HORISONTS

USBEKISTAN &
CENTRALASIEN
Rejser til Silkevejen og dens aura af eventyr,
myter og verdenshistorie er målet for vores
populære grupperejser til det usædvanlige – og
for mange stadig ukendte – Centralasien, hvor
særligt Usbekistan spiller en central rolle.
Vi er på vores rejser til Usbekistan - og det
øvrige Centralasien - langt væk kulturelt og
geografisk. Med dårlig asfalt og uendelige
stepper. Men som et fatamorgana, der bliver
virkeligt, dukker Silkevejens berømte byer op i
horisonten: Samarkand, Bukhara, Khiva.
Horisonts rejser til Usbekistan giver dig et
dybt indblik i en forunderlig verden med det
smukkeste inden for islamisk arkitektur, ornamentik, byplanlægning og kunsthåndværk.
Vores rejser i Usbekistan og Centralasien
foregår altid i små grupper med hovedvægt på
vores rejseleders unikke viden om og personlige
forhold til regionen.
Du skal vælge vores Usbekistan & Centralasien rejser fordi:

VÆLG DIN REJSE MED OMHU
Du skal vælge Horisonts rejser til Usbekistan & Centralasien, hvis du
ønsker:
- at rejse i en lille gruppe på 12-15 personer
- en ekspertrejseleder, der taler usbekisk eller russisk
- at rejse med et rejsebureau, der kender regionen godt og har lavet mange
rejser til Centralasien
- at der blivet taget hånd om dig og du inden rejsen bliver indbudt til et
informationsmøde, hvor du møder rejsens øvrige deltagere.

- For os er det vigtigt, at vores rejseleder taler
det sprog som er udbredt på destinationen.
Vores rejseleder i Usbekistan taler russisk og
kan derfor tale med alle usbekere, der lærer
russisk fra barnsben. Det giver vores gæster
mulighed for at komme tættere på befolkningen, deres skikke og hverdag.

VORES REJSELEDERE
Søren Bjelke er leder af vores
grupperejser med dansk rejsleder.
Søren har studeret russisk og
taler sproget flydende. Søren
er en blændende formidler og
holder små foredrag undervejs på
rejserne.
Du kan også rejse til Usbekistan
med en af vores håndplukkede
lokale guider, der på flydende
engelsk viser dig det eksotiske og
smukke Centralasien.

- Vores rejseleder har en særlig indsigt i
Usbekistan og Centralasien, der baserer sig på
mange ophold og har en enestående evne til at
formidle landets historie og kultur.
- Vi har efter mange researchrejser rundt i
landet nøje udvalgt de hoteller som vi benytter
på rejserne. Hos Horisont lader vi ikke vores
gæster overnatte i nedslidte hoteller, der ligger
langt fra bycentrum.
Vælg din rejse med omhu
- det fortjener du!
God rejse
Peter Frederiksen
Ejer af Horisont Rejser

KUNDETILFREDSHED
Vi har spurgt vores kunder, hvad de synes
om vores rejser til Usbekistan. På en skala
fra 1-5, hvor 5 er det bedste, giver vores
kunder os en bedømmelse på 4,85.

SAMARKAND

KARAVANEBYEN
På vores rejser besøger vi den mytiske
karavaneby Samarkand, en af verdens
ældste kulturbyer. I Samarkand byggede
den berømte og berygtede krigsherre Timur
Lenk, et imperium, der strakte sig over
store dele af Centralasien. Lenk bragte
kunstnere og håndværkere fra de erobrede
lande til Samarkand for at bygge de fantastiske bygningsværker, vi den dag i dag
kan nyde i fulde drag.

BUKHARA

SILKEVEJENS MYSTIK
Allerede for 2.000 år siden var Bukhara et kulturcentrum på Silkevejen,
og på vores rejser har vi god tid til at opleve denne spændende by med sin
imponerende arkitektur side om side med simple lerhuse. Der er en særlig stemning med de skyggefulde alléer, der snor sig langs de ældgamle
huse, og i basaren finder vi farvestrålende Ikatvævede stoffer, tæpper og
keramik.
Kunsthåndværkere faldbyder fint forarbejdede varer i den gamle silkebasar,
og de lokale mænd hygger sig med et spil domino.

KHIVA

ØRKENBYEN

NUKUS

ØRKENENS LOUVRE
I den vestlige del af Usbekistan ligger byen Nukus med det berømte Oleg Savitskij Museum, også kaldet Ørkenens Louvre. Museet er enestående i denne del af
verden og har en af verdens største samlinger af sovjetisk avant garde kunst side
om side med den specielle form for socialrealistisk kunst, som blev glorificeret af
sovjetstaten.

På vores rundrejse besøger vi
ørkenbyen Khiva, smukt omkranset
af høje, tykke bymure. Byen har som
de andre gamle byer i Usbekistan,
en række imponerende madrassaer.
Vi får lejlighed til at indsnuse den
særlige stemning i de helt specielle
ørkenlandskaber og i de gamle kulturcentres basarer og tehuse.
Byen er delt i to, den indre by (Ichan
Kala) og den ydre by (Dishan
Kala). Den ydre by er omkranset af
bymuren med 11 porte, mens den
gamle bymur til indre by går tilbage
til den tyrkiske erobring i 1000-tallet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Rejser til Usbekistan og Centralasien
Vores rejser til Usbekistan kommer til de tre mytiske Silkevejsbyer, der ikke har forandret sig meget de sidste
mange århundreder. Islams gamle arkitekter, byplanlæggere, designere og håndværkere var mestre, og gæster
på vores rejser til Usbekistan deler som regel vores beundring for deres æstetik, farvesans, sans for rum og
lys, mønstre, ja, man kunne blive ved.
De gamle byer, som vi besøger på vores rejser til Usbekistan og Centralasien, er spækkede med fæstningsværker, moskeer, madrassaer (islamiske læreanstalter), pladser og basarer. Det hele ligger klar og folder sig
ud for øjnene af dig, som var de sidste karavaner kun lige forsvundet i kimingen.
Formålet med vores rejser til Usbekistan og Centralasien er ikke kun at dyrke en begivenhedsrig fortid.
Moderniteten og højteknologien er ankommet og regionen er i udvikling. Alligevel er Silkevejen det absolutte
fokus på Horisonts rejser til Usbekistan og andre stater i Centralasien: Turkmenistan, Kirgisistan og Tjadjikistan.

VISUM
Der er visumpligt ved rejser til alle lande i
Centralasien.
På vores rejser sørger vi på forhånd for, at
vores gruppe får visum ved ankomsten. Det
betyder, at vi inden rejsen kun skal bruge en
kopi af billedsiden i dit pas. Selve visumet får
du i dit pas ved indrejse.

DRIKKEPENGE
Drikkepenge er svært at forstå for mange danskere og de fleste vil helst
bare have det inkluderet i prisen. Vores holdning er dog, at drikkepenge
skal være et udtryk for jeres tilfredshed, og derfor skal de betales sidst på
rejsen til jeres lokale guide og til jeres chauffør. Som tommelfingerregel 6
USD pr dag til guide og chauffør.
Alle vores guider aflønnes af vores samarbejdspartner, der lønmæssigt
tilbyder guiderne en god løn, der sikrer, at vi kan få de dygtigste lokalguider. Men i hele Centralasien er en væsentlig del af guidernes løn drikkepenge
fra gæsterne. Som partner har vi desværre ikke indflydelse på dette.

MOBILTELEFON OG TIDSFORSKEL
Der er mulighed for at benytte sin danske mobil i Usbekistan.
Dog skal man være opmærksom på de høje roaming takster,
som er tilknyttet ens danske abonnement, når den bruges i
udlandet.
Der er fire timers tidsforskel mellem Danmark og Usbekistan,
dvs. når kl. er 12 i Danmark er den 16 i Usbekistan.

MADEN
Det usbekiske køkken henter inspiration fra
Mellemøstens og Sydasiens køkken. Men det
er også et ørkenkøkken, hvis formål var at
mætte, at kunne transporteres og at kunne
holde sig under ekstreme betingelser.
Gede- og fårekød er i høj kurs blandt usbekerne. Nationalretten Pilaf er ris og kød blandet sammen med forskellige krydderier. Af
andre retter kan nævnes Chuchvara, en suppe
med indbagt kød, og Shashlyk som er grillet
kød på spyd. Derudover vil man opleve fade
og skåle fyldt med humus, marinerede grønsager og salater. Maden er mild og rustik.

PENGE PÅ REJSEN
Den usbekiske møntfod hedder Soum (UZS): 1 USD er ca. 2.500
usbekistansk Soum. Hæveautomater eller Bankomater, som de også
kaldes, findes stort set ikke, og det er ganske svært at få lov til at bruge
internationale kreditkort. Medbring derfor hele turens beløb i kontanter;
helt nye dollarsedler (helst 50’ere) uden bukkede hjørner, skriblerier eller
andre typer beskadigelser (eller evt. Euro i samme stand).

TE OG FRIGJORTE KVINDER

KLIMA
Klimaet er tørt og varmt på sletterne og mere fugtigt i bjergene. Landets klima følger årstiderne, som vi kender dem, men med mildt vejr
både forår, efterår og vinter.
I sommerperioden topper varmen i Usbekistan, og temperaturen når
ofte over 35 grader. Derfor er den bedste rejsetid i forår og efterår,
mens det i andre dele af Centralasien ligeledes er godt at rejse i sommerperioden, hvor det er tørt og ikke så varmt som i Usbekistan.

På rejser til Usbekistan folder magien
sig ud for os i en nutidig, spektakulær
kontekst. Usbekerne er imødekommende og gæstfrie. De har ikke tradition for at være anmassende, og de
handlende inviterer gerne på en kop
te, mens du studerer deres fantastiske
kunsthåndværk.
Ligeledes har kvinderne deres egen
hovedrolle på vores Silkevejen-rejser.
Usbekistans kvinder er blandt den muslimske verdens mest frigjorte. De spiller
en tydelig, aktiv rolle i samfundet. Religiøse dogmer håndteres pragmatisk.
På rejser til Usbekistan støder man
ikke sjældent ind i grupper af larmende,
grinende kvinder på restauranter og
barer, som er ude at more sig, mens
eventuelle ægtemænd derhjemme selv
må sørge for at varme aftensmaden.

GRUPPEREJSE 12 DAGE

GRUPPEREJSE 16 DAGE

USBEKISTAN RUNDREJSE

SILKEVEJEN, ØRKENENS
LOUVRE & FERGANA

Denne rejse giver en grundig introduktion til den
gamle Silkevejs mange seværdigheder, som binder
karavanebyerne i Usbekistan sammen, men du får
også indblik i det moderne Usbekistan. På rejsen
besøger vi Samarkand, Bukhara, Khiva og
hovedstaden Tasjkent. Rejsen ledes af vores erfarne
rejseleder, Søren Bjelke, der taler russisk og er
meget rejsevant i hele Centralasien.
Dag 1 København – Tasjkent
Dag 2 Tasjkent
Dag 3 Tasjkent – Urgench – Khiva
Dag 4 Khiva
Dag 5 Khiva – Bukhara
Dag 6-7-8 Bukhara
Dag 9 Bukhara – Gijduvan – Samarkand
Dag 10 Samarkand
Dag 11 Samarkand – Tasjkent
Dag 12 Tasjkent – København
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

Oplev Usbekistan og den gamle Silkevej på denne
anderledes rundrejse, der binder karavanebyerne i
landet sammen. På denne rundrejse kommer vi til
Nukus i regionen Karakalpakstan for at besøge Oleg
Savitskijs Museum, også kaldet Ørkenens Louvre, og
vi besøger Ferganadalen, der ligger som en oase i et
ellers tørt og nedbørsfattigt område af Centralasien.
Dag 1 København – Tasjkent
Dag 2 Tasjkent
Dag 3 Nukus & Oleg Savitskij Museum
Dag 4 Khiva
Dag 5 Khiva
Dag 6 Smuk køretur gennem ørkenen
Dag 7-8 Bukhara
Dag 9 Shakhrisabz – Timur Lenks fødeby
Dag 10-11 Samarkand
Dag 12 Samarkand – Tasjkent
Dag 13 Silkevejens vigtige trafik-knudepunkter
Dag 14 Kunsthåndværk i Margilan og Rishtan
Dag 15 Markedsdag i Margilan
Dag 16 Tasjkent – København
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

GRUPPEREJSE 14 DAGE

REJSE MED EGEN GUIDE & CHAUFFØR

KIRGISISTAN

USBEKISTAN MED EGEN
GUIDE & CHAUFFØR

En rundrejse i Kirgisistan giver dig store naturoplevelser og kontakt til en lokalbefolkning, der ikke er
vant til gæster udefra – og når der kommer gæster,
så byder man dem velkomne i sit telt på sletterne
eller i bjergene. For at kunne begå sig er det nødvendigt med en rejseleder, der forstår befolkningen.
Derfor har vi udvalgt en lokal engelsktalende guide
som rejseleder på vores rejser i Kirgisistan. Med
ham får du en guide, der ud over at tale sproget, har
stor indsigt i regionen og kan sætte de mange unikke
rejseoplevelser i forhold til det øvrige Centralasien.
Dag 1 København – Bishkek
Dag 2 Bishkek
Dag 3 Bishkek – Chon-Kimen
Dag 4 Chon-Kimen – Karakol
Dag 5 Karakol – Jety Oghuz
Dag 6 Jety Oghuz – Barskuan – Tamga
Dag 7 Tamga – Ekinaryn – Naryn
Dag 8 Naryn – Tash Rabat
Dag 9 Tash Rabat – Song Kul
Dag 10 Song Kul
Dag 11 Song Kul – Kyzyl Korgon – Kyzyloi
Dag 12 Kyzyloi – Bishkek
Dag 13 Bishkek – AlaArcha – Bishkek
Dag 14 Bishkek – København

12 dages rundrejse til Usbekistan med jeres egen
guide og privat chauffør. Rejsen er tilrettelagt så I
både har tid på egen hånd og med jeres guide. På
vores individuelle rejser er alt arrangeret hjemmefra,
du bestemmer selv afrejsedato, så det passer til din
feriekalender. Rejsen følger i hovedtræk vores grupperejser men I har flere dage på egen hånd.
Dag 1 Afrejse
Dag 2 Tasjkent
Dag 3 Tasjkent – Samarkand
Dag 4 Samarkand
Dag 5 Samarkand på egen hånd
Dag 6 Samarkand - Gijduvan - Bukhara
Dag 7 Bukhara
Dag 8 Bukhara på egen hånd
Dag 9 Bukhara - Khiva
Dag 10 Khiva
Dag 11 Khiva - Urgench - Tasjkent
Dag 12 Afrejse Tasjkent
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

GRUPPEREJSE 9 DAGE

GRUPPEREJSE 14 DAGE

SILKEVEJENS USBEKISTAN

IRAN & USBEKISTAN

På rejsen skal vi blandt andet besøge den sagnomspundne karavaneby Samarkand, en af de ældste
kulturbyer i verden med sine orientalske pragtbygninger, og Bukhara, der allerede for 2.000 år siden
var et kulturcentrum på den gamle Silkevej. Rejsen
foregår i en dansk gruppe, men med lokal engelsktalende rejseleder, som vi har specielt udvalgt til at
lede vores rejse.

Tag med på denne fascinerende rejse ad den gamle
karavanevej, der forbandt byerne i Centralasien med
Persien. På denne rejse kombinerer vi Iran med
Usbekistan, og ser de klassiske silkevejsbyer Samarkand og Bukhara i Usbekistan og Isfahan i Iran, der
med sin imponerende orientalske arkitektur kan slå
benene væk under de mest berejste.

Dag 1 København – Tasjkent
Dag 2 Tasjkent
Dag 3 Bukhara
Dag 4 Bukhara
Dag 5 Bukhara - Samarkand
Dag 6 Samarkand
Dag 7 Samaarkand
Dag 8 Samarkand - Tasjkent
Dag 9 Tasjkent - København
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

Dag 1 København – Tashkent
Dag 2 Tashkent
Dag 3 Tashkent - Samarkand
Dag 4 Samarkand
Dag 5 Samarkand
Dag 6 Samarkand - Gijduvan - Bukhara
Dag 7 Bukhara
Dag 8 Bukhara - Teheran
Dag 9 Teheran
Dag 10 Teheran - Isfahan
Dag 11 Isfahan
Dag 12 Isfahan - Persepolis - Shiraz
Dag 13 Shiraz
Dag 14 Shiraz - København
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

GRUPPEREJSE 14 DAGE

GRUPPEREJSE 19 DAGE

USBEKISTAN &
KIRGISISTAN

USBEKISTAN,
TURKMENISTAN & IRAN

Vi følger karavanernes spor på denne unikke rejse
gennem to meget forskellige lande på den ældgamle
Silkevej. Vi begynder i ørkenlandet Usbekistan, hvor
Samarkand og Bukhara har tiltrukket rejsende i
århundreder med sine farverige basarer. Rejsen fortsætter gennem det smukke nomadeland, Kirgisistan.

Denne rejse er enestående fordi den kombinerer tre
meget forskellige lande. Vi begynder rejsen i
Usbekistan og rejser ad den gamle karavanevej, der
forbandt byerne i Centralasien med Persien. Rejsen
slutter i en af det gamle Persiens smukkeste byer,
Isfahan.

Dag 1 København – Tashkent
Dag 2 Tashkent
Dag 3 Tashkent – Bukhara
Dag 4 Bukhara
Dag 5 Bukhara – Shakhrisabz – Samarkand
Dag 6 Samarkand
Dag 7 Samarkand – Tashkent
Dag 8 Tashkent – Bishkek
Dag 9 Bishkek – Ashu landsby
Dag 10 Ashu landsby – Kochkor – Song Kul-søen
Dag 11 Song Kul-søen
Dag 12 Song Kul-søen – Kyzyl Korgon - Kyzyl Oi
Dag 13 Kyzyl Oi – Bishkek
Dag 14 Bishkek - hjemrejse

Dag 1 København – Tashkent
Dag 2 Tashkent
Dag 3 Tashkent - Samarkand
Dag 4 Samarkand
Dag 5 Samarkand
Dag 6 Samarkand - Gijduvan - Bukhara
Dag 7 Bukhara
Dag 8 Bukhara - Mary (Turkmenistan)
Dag 9 Mary – Merv – Mary
Dag 10 Mary - Ashgabat
Dag 11 Ashgabat
Dag 12 Ashgabat - Darvasa
Dag 13 Darvasa - Ashgabat
Dag 14 Ashgabat - Mashad (Iran)
Dag 15 Mashad
Dag 16 Teheran
Dag 17 Teheran – Kashan – Isfahan
Dag 18 Isfahan
Dag 19 Isfahan – København

Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.
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