Kulturel vandring i Marco Polos fodspor - Essensen af Silkevejen
Særrejse i Usbekistan 4. april 2018 - 18. april 2018

Den ufærdige minaret Kalta Minor i Khiva

Usbekistan er med de smukke byer Khiva, Bukhara og Samarkand placeret i hjertet af det
ældgamle og vidtforgrenede handelsnetværk vi i dag kender som Silkevejen, men selv om
Usbekistan ofte identificeres med netop Silkevejen er den tidligere Sovjetrepublik meget mere.
Usbekistan som territorium har en lang historie og en rig kultur og er med indflydelse fra Kina,
Mongoliet, Det Indiske Subkontinent, Arabien, Europa og Sovjetunionen en kulturel smeltedigel
nærmest uden sidestykke, mens Usbekistan som selvstændig nation kun har godt 25 års erfaring.
En rejse i Usbekistan er derfor altid fuld af sjove, spændende og til tider bizarre rejseoplevelser.
Usbekistan er også spændende gastronomi, farverige krydderimarkeder og ikke mindst meget
imødekommende og gæstfrie mennesker. Alt sammen medvirker til en rigtig god rejseoplevelse.
På denne særligt tilrettelagte aktive rejse i Usbekistan oplever vi de store silkevejsbyer Khiva,
Bukhara og Samarkand på nærmeste hold, samtidig med at vi vandrer i noget af Usbekistans
smukke natur i Ugam Chatkal National Park og i Zerafshanbjergene tæt på Samarkand, hvor vi
oplever den landlige side af Usbekistan, når vi bor lokalt hos en familie i landsbyen Tersak.
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaugs rejseleder Kirsten Weber Brandt som,
sammen med Silkevejsrejsers indehaver Jan Tvernø, er rejseleder på rejsen.
God rejselyst
Jan Tvernø
Silkevejsrejser og Happy Lama Travel
www.silkevejen.dk
happylama@happylamatravel.com
+45 4248 4616

Onsdag den 4. april 2018: Afrejse fra Danmark
Vi flyver fra Kastrup med Aeroflot via Moskva.
Aeroflot er i dag et af Europas bedst drevne flyselskaber med
en ny flyflåde og Moskvas nye internationale lufthavn er en af
Europas mest effektive transitlufthavne - Du skal, som dansk
statsborger, ikke have transitvisum til Rusland.
Vejledende flyplan:
København-Moskva 13:00-16:30
Moskva-Tasjkent 20:50-02:45 (5. april 2018)

Torsdag den 5. april 2018: Ankomst til Tasjkent - Ugam Chatkal NP
Vi ankommer tidligt om morgenen i Usbekistans hovedstad
Tasjkent. Efter at indrejseformaliteterne er overstået kører vi til
hotellet, hvor der er sørget for tidlig indtjekning, så vi kan hvile
os lidt ovenpå flyrejsen.
Over middag kører vi mod nordøst til Ugam Chatkal National
Park, som danner rammen om de næste tre dages vandreture i
Chimgalbjergene.
Vandringerne i Ugam Chatkal NP er, for komfortens skyld,
tilrettelagt som dagsvandringer.
***(*) Le Grand Plaza i Tasjkent
***(*) Charos i Ugam Chatkal (M/F/A)

Fredag den 6. april 2018: Vandring i Ugam Chatkal NP
Vandringerne i Ugam Chatkal NP er, for komfortens skyld,
tilrettelagt som dagsvandringer.
Lokale forhold vedrørende tilladelser gør, at der ikke kan gives
en specifik vandrebeskrivelse. Vandreturene specificeres derfor
tættere på afrejsen, men vil vejledende være mellem 5-6 timer i
varieret terræn i op til 2.500 meters højde afhængig af ruten.
***(*) Charos i Ugam Chatkal (M/F/A)

Lørdag den 7. april 2018: Vandring i Ugam Chatkal NP
Vandringerne i Ugam Chatkal NP er, for komfortens skyld,
tilrettelagt som dagsvandringer.
Lokale forhold vedrørende tilladelser gør, at der ikke kan gives
en specifik vandrebeskrivelse. Vandreturene specificeres derfor
tættere på afrejsen, men vil vejledende være mellem 5-6 timer i
varieret terræn i op til 2.500 meters højde afhængig af ruten.
***(*) Charos i Ugam Chatkal (M/F/A)

Søndag den 8. april 2018: Vandring i Ugam Chatkal NP - Tasjkent
Vandringerne i Ugam Chatkal er, for komfortens skyld,
tilrettelagt som dagsvandringer.
Lokale forhold vedrørende tilladelser gør, at der ikke kan gives
en specifik vandrebeskrivelse. Vandreturene specificeres derfor
tættere på afrejsen, men vil vejledende være mellem 5-6 timer i
varieret terræn i op til 2.500 meters højde afhængig af ruten.
Over middag kører vi tilbage til Tasjkent.
***(*) Le Grand Plaza i Tasjkent (M/F/A)

Mandag den 9. april 2018: Tasjkent - Fly til Urgench - Byvandring i Khiva
Vi flyver til Urgench i den vestlige del af Usbekistan - En
nærmest ukendt, autonom region som hedder Karakalpakstan.
Fra Urgench tager det en lille times tid at køre til Khiva - En af
Silkevejens absolut smukkeste byer.
Khiva er langt mindre kendt end Bukhara og Samarkand og
besidder derfor en mere rustik charme, hvor lokalbefolkningen
bor side om side med de store monumenter, moskeer og
madrassaer - Gamle muslimske universiteter.
Vi tager på en guidet byvandring i denne smukke by, hvor vi
oplever alle de smukke og historisk interessante
seværdigheder indenfor Khivas dramatiske bymur, hvor
Usbekistans højeste minaret Islam-Khoja på hele 56 meter og
den ufærdige minaret Kalta-Minor fremstår særligt smukke.
Khiva er i sær fotogen i aftenskumringen, hvor solen maler
byen i varme røde og orange farver.
***Bek Khiva eller ***Orient Star i Khiva (M/F/A)

Tirsdag den 10. april 2018: Khiva - Bukhara
Datidens handelsruter gik gennem den barske Kyzylkumørken,
på samme måde som nutidens moderne landeveje gør det.
Når vi fortsætter vores rejse østpå mod Bukhara, får vi en
fornemmelse af de barske forhold, som de gamle karavaner
rejste under, da Silkevejen var på sit højeste.
Samtidig er det også tydeligt at Silkevejen stadig lever - Det er
ikke usædvanligt at se rækker af lastbiler registreret på
kinesiske, tyrkiske og sågar baltiske nummerplader.
Vi kører langs den gamle Oxusflod, som danner grænse til
Usbekistans, lettere bizarre, nabo Turkmenistan og ankommer
til Bukhara sidst på eftermiddagen.
***Karavan eller ***Lyabi House i Bukhara (M/F/A)

Onsdag den 11. april 2018: Byvandring i Bukhara
Vi oplever Bukharas mange smukke seværdigheder til fods.
Et af de absolutte højdepunkter er den karakteristiske ChorMinor moské med de fire turkisfarvede minareter.
Vi oplever, blandt andre seværdigheder, også Bukharas
farverige madrassaer, moskéer samt det legendariske fort,
hvorfra Bukhara blev styret af skiftende khaner og emirer.
***Karavan eller ***Lyabi House i Bukhara (M/F/A)

Torsdag den 12. april 2018: Bukhara - Samarkand
Vi starter dagen med at opleve de af Bukharas store
seværdigheder, som ligger udenfor bymuren, bla. den sidste
emirs sommerpalads, som er en skøn blanding af russisk og
vesteuropæisk arkitektur.
Om eftermiddagen fortsætter vi til enestående Samarkand, der
nærmest er blevet synonym med Silkevejen.
***Ideal eller ***Zilol Bakht i Samarkand (M/F/A)

Fredag den 13. april 2018: Byvandring i Samarkand
Samarkand er uden tvivl Usbekistans største turistattraktion,
men man forbløffes over hvor få turister der egentlig er i byen.
Til gengæld er det meget tydeligt i gadebilledet, at byen har
været knudepunkt på datidens største handelsrute Silkevejen,
da du vil opleve lokale med typiske østasiatiske, arabiske og
europæiske træk.
Oplevelserne står i en lang kø i Samarkand, men Registan
Squares smukke turkisblå minareter, kupler, moskéer og
madrassaer er et absolut højdepunkt.
Et andet stort og yderst fascinerende højdepunkt er
astronomen og matematikerens Ulugh Begs observatorium,
hvor han så tidligt som i 1420´erne, manuelt beregnede årets
længde med kun et minuts fejlmargen.
Ulugh Begs liv og levned var fascinerende på mange måder –
Han var barnebarn til Usbekistans stamfader, krigsherren
Timur Lenk og blev halshugget på sin egen søns befaling.
***Ideal eller ***Zilol Bakht i Samarkand (M/F/A)

Lørdag den 14. april 2018: Samarkand
Dagen er til fri rådighed til afslapning, selvudforskning af
Samarkand og reflektion over rejsens mange hidtidige indtryk.
Samarkand er stadig en aktiv universitetsby med mange unge
mennesker, som meget gerne vil snakke med turister.
Samarkand er også et rigtig godt sted at købe souvenirs, hvor i
sær den smukke keramik, de mange spændende krydderier og
de farverige silketørklæder springer i øjnene.
***Ideal eller ***Zilol Bakht i Samarkand (M/-/-)

Søndag den 15. april 2018: Samarkand - Tersak - Vandring i Zerafshanbjergene
Ikke langt fra Samarkand ligger den lille landsby Tersak som en
skærende kontrast til det pulserende byliv.
VI er kommet rigtigt på landet, hvor tiden synes at have stået
stille i rigtig lang tid.
Vi bruger eftermiddagen på en gåtur i og omkring Tersak, hvor
vi får et indblik i dagligdagen på landet i Usbekistan.
Vandringerne i Zerafshanbjergene er, for komfortens skyld,
tilrettelagt som dagsvandringer.
Lokalt Guesthouse i Tersak (M/F/A)

Mandag den 16. april 2018: Vandring i Zerafshanbjergene
Dagens smukke vandretur fra Tersak tager os til Tersakpasset,
som byder på smukke udsigter.
Dagens vandring er på ca. fem timers varighed i varieret
terræn.
Vandringerne i Zerafshanbjergene er, for komfortens skyld,
tilrettelagt som dagsvandringer.
Lokalt Guesthouse i Tersak (M/F/A)

Tirsdag den 17. april 2018: Vandring i Zerafshanbjergene - Samarkand - Tasjkent
Vi tager på en afsluttende vandretur omkring Tersak, før vi
kører tilbage til Samarkand, hvorfra vi om eftermiddagen tager
hurtigtoget til Tasjkent.
***(*) Le Grand Plaza i Tasjkent (M/F/A)

Onsdag den 18. april 2018: Afrejse fra Tasjkent
Hjemrejse fra Tasjkent med Aeroflot via Moskva.
Vejledende flyplan:
Tasjkent-Moskva 04:45-07:05
Moskva- København 10:30-12:05
-/-/-

Priser, betingelser og vilkår for rejsen
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Du skal derfor være medlem/melde dig ind i
Dansk Vandrelaug for at deltage. Det koster fra ca. 100 kr. om året.
Rejsens pris pr. person:
DKK 16.495
Enkeltværelsetillæg: DKK 1.495 (Skriv dig evt. op til deleværelse ved tilmelding)
Enkeltværelse kan ikke garanteres i guesthouse i Tersak
Tilmelding og spørgsmål:
Rejseleder Kirsten Weber Brandt - ki6akwb@gmail.com - 23 98 19 17
Specifikke programspørgsmål:
Silkevejsrejser v/Jan Tvernø - happylama@happylamatravel.com - 42 48 46 16
Prisen inkluderer:
*1
- Flybillet København - Moskva - Tasjkent retur
- Indenrigsflyvning fra Tasjkent til Urgench
- Landtransport og transfers jf. program
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende)
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic)
- Entréer og guide til seværdigheder og aktiviteter jf. program
- Danske rejseledere - Kirsten Weber Brandt og Jan Tvernø
- Lokale guider
- Visumassistance, Letter of Invitation osv.
- Silkevejsrejsers tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise)
Prisen inkluderer ikke:
- Provinstilslutning
- Visum til Usbekistan - USD 70 (2017), som betales kontant ved ankomst til Tasjkent
*2
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring - Kontakt Silkevejsrejser
*3
- Individuelle forlængelser - Kontakt Silkevejsrejser
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut
*4
- Drikkepenge, evt. fotoafgifter og frivillige bidrag
- Ikke nævnte måltider
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen
Praktiske oplysninger:
- Danske statsborgere skal normalt ikke have transitvisum til Rusland
- Danske statsborgere skal have visum til Usbekistan. Dette koordineres gennem Silkevejsrejser
- Dit pas skal være gyldigt til minimum 19. oktober 2018 (Seks måneder efter udrejse)
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Silkevejsrejser
- Depositum på DKK 5.000 faktureres ved tilmelding
- Afbestillingsforsikring faktureres sammen med depositum
- Rejseforsikring faktureres ved bestilling
- Restbeløb faktureres til betaling den 31. januar 2018

- Rejsen gennemføres ved minimum 8 tilmeldte ex. danske rejseledere. Max. deltagerantal er ca. 20
- Deltagelse foregår på egen risiko
Vandringer:
Tidsangivelser og beskrivelser er vejledende. Der kan være stor forskel på deltagernes kondition, overskud,
indstilling og forudsætninger, ligesom vejrlig kan være en faktor for programmets gennemførsel. Det er
derfor nødvendigt at have en positiv og fleksibel indstilling til programmet.
Usbekistan som rejseland:
Usbekistan er på mange måder et fascinerende og smukt land med stor mangfoldighed og en yderst gæstfri
befolkning, som gør hvad de kan for at man føler sig velkommen.
Usbekistan er en tidligere sovjetrepublik, som stadig kæmper for at opfinde sin egen identitet. Usbekistan er
et overvejende liberalt, muslimsk land, hvilket dog ikke er særligt tydeligt i gadebilledet.
Infrastrukturen er udmærket hvad angår veje, hoteller og andre turistfaciliteter, dog skal man som rejsende
være forberedt på, at en række forhold opfattes anderledes end i vores del af verden. Det er derfor vigtigt
for rejseoplevelsen at have en fleksibel indgangsvinkel til at rejse i andre kulturer.
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser og oliepriser.

_______________________________________________
*1

- Flybilletter kan være genstand for stigninger i brændstofafgifter og lufthavnsskatter fra flyselskabets tilbudsgivning til
udstedelse. Hvis dette er tilfældet bliver øgede afgifter og skatter efterfaktureret ved billetudstedelse, ligesom
forudsætningsændringer som valutakurser kan medføre ændret pris jf. Lov om pakkerejser.
*2

- Silkevejsrejser har et rigtig godt samarbejde med GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning.

*3

- Silkevejsrejser har mulighed for at arrangere alle individuelle forlængelser i Usbekistan og nabolandene Kirgisistan,
Tadsjikistan, Turkmenistan og Kasakhstan.
*4

- Det er kutyme at give drikkepenge i Usbekistan. Der beregnes et vejledende niveau som rejselederen administrerer.

Silkevejsrejser/Happy Lama Travel og Jan Tvernø
Happy Lama Travel blev etableret af rejsevante Jan Tvernø i 2007
efter en rejse i Peru, som stadig er Happy Lama Travels store
speciale i Sydamerika sammen med Ecuador, Colombia, Bolivia og
Galapagosøerne.
Happy Lama Travel er på samme måde ved at etablere sig som
specialist i de spændende lande langs Silkevejen - Usbekistan,
Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Kasakhstan, Mongoliet,
Afghanistan, Iran, Aserbajdsjan, Georgien, Armenien og Tyrkiet.
Disse lande bliver markedsført under navnet Silkevejsrejser.
Silkevejsrejser arrangerer primært individuelle rejser og specielle
grupperejser på opfordring, hvor indholdet tilpasses ønsker og behov
for oplevelser. Alt kan i princippet lade sig gøre. Silkevejsrejser har
endnu ikke arrangeret to identiske rejser.
Silkevejsrejsers eventyrlystne indehaver, Jan Tvernø, lægger stor
vægt på personligt at have researchet de valgte destinationer og er
derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din rejse. Jan har et
omfattende professionelt netværk i ca. 70 lande.
Jan har senest rejst i spændende lande som Guyana, Sudan, Oman,
Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Papua Ny-Guinea
Mongoliet, Suriname, Uganda, Colombia, Georgien, Armenien,
Nagorno-Karabakh, Bulgarien og Sri Lanka.
Silkevejsrejser er som loven foreskriver naturligvis medlem af
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Læs mere om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk
Læs om Silkevejsrejser på www.silkevejen.dk

Jan er kendt for at arrangere rejser som
tager dig ”Off the beaten track” til steder
som ikke udbydes hos traditionelt
tænkende rejsebureauer.
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk

