
Mistérios do Oriente – Uzbequistão, o País das Cúpulas Azuis 

8 dias / 7 noites 

 

 

 
 

O país das cúpulas azuis, e de muito mais. 
Passeie por alguns dos complexos 
arquitetônicos mais fascinantes do mundo, e 
aprecie uma cultura antiga que produziu 
diversos Patrimônios Mundiais da UNESCO. 
Cidadelas muradas, mesquitas imponentes, 
mausoléus de antigos reis, museus com 
relíquias históricas, um observatório 
tecnológico do século XV, e muito mais; 
religião, história e cultura se encontram nesse 
roteiro deslumbrante. 
 
A partir de 
USD 1.129,00 por pessoa em apartamento 
duplo 
 
Destaques: 
 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusividade 
da Campanha; 

 Conheça a impressionante capital do 
Uzbequistão; 

 Aprecie a bela arquitetura colorida de 
uma das mais fascinantes nações 
antigas; 

 Passeie pelo Complexo Arquitetônico 
Ichan-Kala, cidade murada que é 
Patrimônio Mundial da UNESCO; 

 Visite Bukhara, uma cidade antiga com 
fortalezas, mesquitas, mausoléus e 
relíquias arquitetônicas; 

 Veja a mesquita de Bibi-Khanym, o 
imponente monumento azul; 

 Explore Samarcanda, cidade antiga 
considerada o centro da Renascença 
Timúrida; 

 Encontre o observatório de Ulugh Beg, 
construção incrivelmente tecnológica à 
época; 

 E muito mais. 



  DAY BY DAY 

1° dia (segunda-feira) – Cidade de origem  Tashkent  
 
Saída com destino a Tashkent, a capital do Uzbequistão. Noite a bordo. 
 
Notas: 
* O hotel está disponível a partir das 14h 
* Para quem chegar neste dia, existe o suplemento de transfer apartamento-hotel 
- Sedan 20 USD para um traslado (2 pax) 
- Minivan 35 USD para um traslado (3-7 pax) 
 
2° dia (terça-feira) – Tashkent 
 
Chegada ao aeroporto de Tashkent. Transporte e acomodação no hotel. 
Café da manhã no hotel. Visita à parte antiga da cidade, Khasti Imom, incluso Madrasa Barak Kan, 
Madrasa Kafal Shohi, biblioteca, situada na mesma praça e tem muita importância por albergar o 
“Corán de Usman”, original do século VII. Também acercará ao mercado oriental de Chorsu, Museu 
de Artes Aplicadas, metrô. 
 
Almoço no restaurante local. 
 
Tour Panorâmico em Tashkent: a Praça da Independência e da Eternidade (esta praça é composta 
pelo Monumento da Independência e do Humanitarismo inaugurado em 1991), Praça de Ópera e 
Ballet, Praça de Amir Temur. 
 
Descanso no hotel. 
 
3° dia (quarta-feira) – Tashkent > Urgench > Khiva   

 
Café da manhã no hotel. 
 
Transporte até o aeroporto para tomar o voo até Urgench (segundo os horários dos voos) 
Chegada a Urgench; transporte até Khiva (30km), alojamento no hotel. 
 
City tour no Complexo Arquitetônico Ichan-Kala (séculos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, 
Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete e Madraza Islom Khodja, Complexo arquitetônico Tash 
Hovli (século 19), Mausoléu de Pahlavan Mahmud (séculos 14-18), Mesquita Juma (século 10), 
Madrasa Allikulikhan. 
Almoço num restaurante local. (uma taça de vinho ou cerveja) 
Visita a Ak Sheik Bobo para olhar a panorâmica da Ichan Kala. 
 
Descanso no hotel. 
 
4° dia (quinta-feira) – Khiva > Bukhara  
 
Café da manhã no hotel. 
Às 07.45, transporte a Bukhara (500 km, 7-8h). 
Lunchbox no caminho. 
Chegada a Bukhara e transporte até o hotel.  
Tempo livre. 
Jantar em restaurante local. 



Descanso no hotel.  
*Possibilidade de realizar o trajeto em trem, mas Uzbekistan Railways sempre pode modificar os 
dias de abertura dos trens. Verificar o suplemento na seção de “Valores e Condições”. 
 
5° dia (sexta-feira) – Bukhara  
 
Café da manhã no hotel. 
 
Inicia-se o tour por Bukhara: visita do Mausoléu dos Samani, Manancial Santo Chashmai Ayub, 
Mesquita Bolo Hauz e a Ark de Bukhara (cidadela palaciana mais antiga da região). 
 
Almoço num restaurante local. 
 
Passeie por Minarete Kalyan e Mesquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, os 
Madrasas Ulughbek e Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mesquita Magoki Attory, 
Cúpula Toki Sarafon, o Complexo Arquitetônico Lyabi Hauz, conjunto dos madrasas e uma 
Khanaka. 
 
Descanso no hotel. 
 
6° dia (sábado) – Bukhara > Samarcanda    
 
Café da manhã no hotel.   
 
Saída com destino a Samarcanda (290 km, 5h).  
Chegada e alojamento no hotel. 
Almoço em restaurante local. 
Passeio pela cidade Samarcanda: a Praça Registán: Madraza Ulughbek (século XV), Madraza Shir-
Dor (século XVII), Madraza Tilla-Kori (século XVII), Mausoléu Guri Emir (tumba de Tamerlán, séculos 
XIV-XV), Mesquita Bibi-Khonum, Bazar Siab. 
 
Descanso no hotel. 
 
7° dia (domingo) – Samarcanda > Tashkent  (Trem) 
 
Café da manhã no hotel. 
Finalize as visitas no Complexo arquitetônico Shakhi-Zinda (séculos IX-XV), Museu da cidade antiga 
Afrosiyab, Observatório Ulugh Beg (século XV). 
Almoço num restaurante local. 
Transporte até a estação de trens para pegar o trem AFROSIAB ou SHARQ (de acordo com os 
horários dos trens) – devido a disponibilidade. 
Chegada a Tashkent e alojamento no hotel. 
Descanso no hotel. 
*No caso que não seja confirmado o trem de alta velocidade, o percurso será realizado no trem 
Sharq ou pela rodovia. 
 
8° dia (segunda-feira) – Tashkent > Destino Seguinte  
 
Café da manhã no hotel. 
Transporte até ao aeroporto para saída ao próximo destino.  
Fim dos serviços. 

 



  DAY BY DAY – Extensão ao Vale de Fergana 

8° dia (segunda-feira) – Tashkent > Kokand > Rishtan > Fergana (Trem) 
 
Café da manhã no hotel. 
Às 07h, transporte para a estação para pegar o trem até Kokand (08:05-12:20)  
Às 12:20, chegada a Kokand. 
Em Kokand, faça as visitas ao Palácio de Khudayar Khan, “Tumba dos Reis”- Mausoléu de Dahma-i-
Shakhon, Mausoléu de Modari Khan, Madrasa de Narboutabek, e Mesquita Djoumi. 
Transporte até Rishtan (45 km), outra localidade da zona famosa pela sua cerâmica.  
Continuação até Fergana (60 km). 
Chegada e acomodação no hotel. 
Jantar no restaurante do hotel. 
Descanso no hotel. 
 
9° dia (terça-feira) – Fergana > Margilan > Tashkent 
 
Café da manhã no hotel. 
Saída com destino a Margilan (10 km) onde realizará a visita à famosa Fábrica da Seda, onde é 
possível observar o processo total da transformação da seda. Também ali visite a Madrasa de Said 
Ahmad Hadia. 
Almoço em restaurante local. 
Traslado até Tashkent (350 km, 4-5 h) 
Chegada a Tashkent e traslado ao hotel. 
Descanso no hotel. 
 
10° dia (quarta-feira) – Tashkent > Destino Seguinte  
 
Café da manhã no hotel. 
Traslado até ao aeroporto para saída ao próximo destino.  
Fim dos serviços. 

 

  INCLUI 

 7 noites em acomodação Double/Twin, de acordo com roteiro e seleção de hotéis; 
 Early check in na chegada ao país; 
 Plano de alimentação conforme o roteiro (7 cafés da manhã, 5 almoços, 1 lunchbox, 1 jantar); 
 Chá, água nas refeições; 
 1L de água por pessoa por dia; 
 Os serviços de transporte com ar-condicionado de acordo com o programa do tour: 

1-2 pax – sedã (até 4 assentos) 
3-7 pax – Minivan (até 12 assentos)  
8-13 pax – Microônibus (até 18 assentos)  
14 pax e acima – Ônibus (até 40 assentos); 

 Entradas (bilhetes) para os museus, monumentos e lugares históricos; 
 Guia em espanhol para todos os passeios;  
 Voo doméstico Tashkent-Urgench (classe Y); 
 Bilhete de trem Samarcanda-Tashkent (classe econômica) – pela disponibilidade Afrosiab 

ou Sharq; 



 Mapa e Souvenires do Uzbequistão; 
 Taxas turísticas nos hotéis; 
 Apoio com visto (sé for necessário); 
 Kit Mistérios do Oriente – Exclusivo Campanha. 

 
 

Tarifa não inclui: 
 

 Taxa de remessa ao fornecedor internacional; 
 Trâmite e despesas da emissão do visto; 
 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
 Bilhete de trem Khiva-Bukhara (classe econômica) – conferir tabela de adicionais; 
 Cobrança para fotos ou vídeos nos sítios históricos; 
 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas; 
 Aéreos não mencionados como inclusos; 
 Seguro de viagem; 
 Bebidas alcoólicas; 
 Refeições, alimentos e bebidas não explicitados como inclusos; 
 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
 Tudo o que não mencionado em “Inclui”. 

 
 
Programa de Extensão Inclui: 
 

 2 noites em acomodação Double/Twin, de acordo com roteiro e seleção de hotéis; 
 Plano de alimentação conforme o roteiro (2 cafés da manhã, 1 almoços, 1 jantar); 
 Chá, água nas refeições; 
 Os serviços de transporte com ar-condicionado de acordo com o programa do tour: 

1-2 pax – sedã (até 4 assentos) 
3-7 pax – Minivan (até 12 assentos)  
8-13 pax – Microônibus (até 18 assentos)  

 Traslado Fergana > Tashkent em automóvel sedã (3 pax em cada noite); 
 Entradas (bilhetes) para os museus, monumentos e lugares históricos 
 Guia em espanhol para todos os passeios;  
 Bilhete de trem Tashkent-Kokand (classe econômica);  
 Taxas turísticas nos hotéis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VALORES E CONDIÇÕES 
 

   

 
Preços por pessoa 

Pacote País 
das 

Cúpulas 
Azuis 

Extensão ao 
Vale de 
Fergana 

Quarto Duplo USD 
1.169,00 USD 310,00 

Preço Especial 
(conferir datas na 

tabela) 

USD 
1.129,00 N/A 

Suplemento 
Individual USD 235,00 USD 70,00 

 
 

Cidade Hotéis Previstos 

Tashkent Qushbegi Plaza / Navruz Hotel / Krokus Plaza / 
Grand Capital / Similar 

Khiva Zarafshan / Erkin Palace 3* / Bek 3* / Malika 3* / 
Orient Star Khiva 3* (antiga madrasa) / Musa Tura 

/ Minor / Similar 

Bukhara Devon Begi / Devon / Sofiya / Toki Zargaron / 
Rangrez / Omar Khayam / As Salam / Basilic / 

Modarihon / Royal Bukhara / Orient Star Bukhara 
3* /  Similar 

Samarcanda Grand Samarkand / Alexander / Emirhan / 
Dilimah / Orient Star Samarkand 3* / Similar 

Fergana Asia Fergana / Grand Fergana Hotel / Similar 

 
 
 
 
 
 
 



Adicionais 

 
 
 

Bilhete de trem 
Khiva-Bukhara 

(classe econômica) 
 

 
 
 

USD 40 a 45,00 
(reconfirme) 

 
 

Datas das Saídas Garantidas 

Abril: 4, 11, 18 e 25 

Maio: 2, 9, 16, 23 e 30 

Junho: 6, 13, 20, 27 (Preço especial) 

Julho: 4, 11, 18 e 25 (Preço especial) 

Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 

Setembro: 5, 12, 19 e 26 

Outubro: 3, 10, 17, 24 e 31 

Novembro: 7 e 14 (Preço especial) 

 
 
Informações Importantes: 

 Saídas garantidas a partir de duas pessoas para as datas indicadas (para roteiro e 
extensão); 

 As vendas de cada saída fecharão 25-30 dias antes da chegada, se houver pax que 
pretendam reservar com menos de 25-30 dias antes da chegada, por favor consulte-
nos para verificar a disponibilidade; 

 O itinerário está sujeito a alterações devido a mudanças de rotas aéreas e ferroviárias; 
 Os hotéis do Uzbequistão são comumente construções baixas sem elevador; 
 Antes da reserva, favor consultar disponibilidade dos lugares no avião; 
 As cópias de passaporte devem ser apresentadas 45 dias antes do tour, para os 

bilhetes de trem; 



 O máximo permitido em cada grupo é de 20 pax. 
 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
 

 Até 45 dias antes da viagem – sem taxas 
 Até 20 dias antes da chegada – 50% do valor total 
 Menos de 20 dias antes da chegada – 100% do valor total 

 
Obs.: A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 


