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Terra de nômades, construções soviéticas e cultura islâmica, o Uzbequistão é um país da Ásia Central muito 
interessante. É o destino perfeito para viajantes aventureiros que buscam experiências únicas. É chamado de 
Capital Cultural da Ásia Central, já que tem muitos teatros e óperas. 
A história do Uzbequistão é marcada pela Rota da Seda, caminho que ficou conhecido como elo entre o Ocidente 
e o Oriente na Antiguidade. Assim como outros países da Ásia Central, como o Cazaquistão e o Quirguistão, o 
Uzbequistão teve um papel importante no intercâmbio de culturas, bens e ideias entre a Europa, a China e a 
Índia. O país é rico em joias arquitetônicas e tem cidades antigas com vendedores de tapetes e sedas, todos 
profundamente ligados com a história da Rota da Seda. 
 
 
TASHKENT 
É a capital e a maior cidade do Uzbequistão. Tem cerca de 2,2 milhões de habitantes e é a principal cidade da Ásia Central. É 
um centro comercial e agrícola. Tem várias universidades.  
 
KHIVA  
O nome de Khiva, estepes infestadas de invasões de membros da tribo do Turcomenistão, causou medo em todos, no século 
XIX. Hoje em dia, é uma simpática e acolhedora cidade da Rota da Seda, bem preparada para o turismo. 
 
BUKHARA  
A cidade mais sagrada da Ásia Central, Bukhara (Buxoro), tem edifícios que abrangem mil anos de história, e um antigo 
centro completamente coeso e vivo, que não mudou muito em dois séculos.  
 
SAMARCANDA 
Samarcanda, cujo nome significa "Forte de Pedra" ou "Cidade de Pedra", em sogdiano, é a segunda maior cidade do 
Uzbequistão e a capital da província de Samarcanda, situando-se num fértil vale irrigado. 
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01 dia | (quinta-feira)  
TASHKENT 
Chegada no aeroporto internacional de Tashkent, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, recepção e 
traslado ao hotel selecionado. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições).  
 
02 dia | (sexta-feira)  
TASHKENT 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, visitaremos a parte antiga da cidade, Khasti Imom, incluindo Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, 
Biblioteca, localizada na mesma praça e tem sua importância por abrigar o "Alcorão de Usman", original do século VII. 
Também iremos ao mercado oriental de Chorsu, o Museu de Artes Aplicadas. Almoço em um restaurante local. Após saída 
para um tour panorâmico em Tashkent, conheceremos a Praça da Independência e Eternidade, esta praça é composta pelo 
Monumento da Independência e do Humanitarismo inaugurado em 1991, o Memorial da Segunda Guerra Mundial que é a 
estátua em homenagem aos que caíram na Segunda Guerra Mundial ou o Arco Ezgulik na entrada do Plaza; fontes da cidade 
e monumentos modernos, Ópera e Ballet Square, Amir Temur Square. Chegada ao hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço).  
 
03 dia | (sábado)  
TASHKENT >>> URGENCH >>> KHIVA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto internacional de Tashkent, para tramites de check-in e embarque em voo 
com destino a Urgench. Chegada no aeroporto internacional de Urgench, após retirada das bagagens recepção e saída para 
Khiva, Chegada e passeio pela cidade no Complexo Arquitetônico Ichan-Kala (séculos 12 a 19): Kalta Menor, Castelo Kunya 
Ark, Mohammed Rahim Khan Madrasa, Minarete Islom Khodja e Madrasa, Complexo Arquitetônico Tash Hovli (harém do 
século 19), Mausoléu Pahlavan Mahmud (século 14 -18), Mesquita Juma (século 10), Allikulikhan Madrasa. Almoço em um 
restaurante local. Chegada ao hotel selecionado. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço) 
 
04 dia | (domingo) 
KHIVA >>> BUKHARA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, traslado a estação de trem para embarque com destino a Bukhara. Chegada, recepção e 
traslado ao hotel selecionado. Almoço em um restaurante local. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço) 
 
05 dia | (segunda-feira) 
BUKHARA 
Café da manhã no hotel.  
Saída para visita em Bukhara. 
Após o café da manhã, visitaremos o Mausoléu de Samani, primavera sagrada Chashmai Ayub, Mesquita Bolo Hauz, Cidadela 
da Arca. Almoço em restaurante local. Após o almoço, visitaremos o Minarete de Kalyan e Mesquita Poi Kalyan, Madrasa Miri 
Arab, Cúpula Toki Zargaron, Madrasas Ulughbek e Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mesquita Attok Magoki, 

ITINERÁRIO | 08 dias / 07 noites  
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Cúpula Tokok Sarafon, Cúpula Toki Sarafon, Complexo Arquitetônico Lyabi Hauz, conjunto de duas Madrasas e uma Khanaka. 
Retorno ao Hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço) 
 
06 dia | (terça-feira) 
BUKHARA >>> SAMARCANDA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, traslado terrestre com destino a cidade de Samarcanda. Chegada, recepção ao hotel 
selecionado. Almoço em restaurante local. Após o almoço, visitaremos as Madrasas Ulughbek, Shir-Dor, Tilla-Kori, Mausoléu 
Guri Emir, Mesquita Bibi -Khonum e os Bazar Siab. Retorno ao hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço) 
 
07 dia | (quarta-feira)  
SAMARCANDA >>> TASHKENT 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, saída para a visita ao complexo Arquitetonico Shakhi-Zida, o Museu da cidade antiga e o observatório 
Ulughbek. Almoço em restaurante local. 
Em horário pré-determinado, traslado a estação para  embarque em trem de alta velocidade (Afrosiab) com destino a 
Tashkent. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades independentes.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço) 
 
08 dia | (quinta-feira)  
TASHKENT 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Tashkent, para tramites de check-in e embarque em voo 
com destino a cidade de origem. 
Regime: (café da manhã).  
 
 
 
Fim de nossos serviços. 
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa e entre cidades em serviço regular (compartilhado) com assistência no idioma 
espanhol; 
- Passeios e excursões de acordo ao descrito no itinerário acima em serviço regular (compartilhado) com guia local no idioma 
espanhol; 
- 07 (sete) noites de hospedagem de acordo na categoria escolhida com café da manhã diário (check-in 15h00 e check-out 
12h00) e refeições de acordo ao especificado no itinerário acima; 
- 06 (nove) refeições em todo o itinerário, sendo 06 (seis) almoços; 
- e-ticket doméstico no trecho Tashkent/ Urgench em classe econômica, a ser entregue pelo operador local; 
- Bilhete de trem no trecho Sarmancanda/ Tashkent em classe econômica, a ser entregue pelo operador local; 
- Cartão de assistência de viagem por 10 (dez) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas os 07 (sete) dias da semana no emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
- e-tickets internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Econômico   
Tashkent 02 Sodlick Palalce ou similar Standard 
Khiva 02 Bek ou similar Standard 
Bukhara 02 Rangrez ou similar Standard 
Samarcanda 01 City ou similar Standard 

 
 
 
 
 
 
 

Temporada| Saidas Categoria Duplo Individual 
Março 2021: 25 

Econômico 1.236,00  1.467,00 
Junho 2021: 10 
Julho 2021: 15 
Outubro 2021: 21 
Novembro 2021: 11 

 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Prazo da reserva: as saídas são encerradas 30 dias antes da data de partida. A confirmação de reservas subsequentes está 
sujeita à disponibilidade; 
3) Valores Sujeitos alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
1) Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos recebidos antes de 45 (quarenta e cinco) dias antes da saída, sem multa;  
2) Cancelamentos recebidos antes de 20 (vinte) dias da saída, multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total da viagem;  
3) Cancelamentos recebidos antes de 10 (dez) dias antes da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
4) Cancelamentos recebidos até o dia da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
5) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem. 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez 
atingido este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do 
passaporte.; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de 
serviço de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última 
data de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Vistos/Vacinas – Uzbequistão: Brasileiros não precisam de visto, para entrada no país, podendo ficar sem visto por até 30 
dias, não é necessário o CIV (Certificado Internacional de Vacina) contra a febre amarela que deve ser tomada pelo menos 10 
(dez) dias antes do embarque. 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


