USBEKISTANS Silkevejsbyer og landskaber
Miksture: INDIVIDUEL RUNDREJSE med lokalguide

USBEKISTANS Silkevejsbyer og landskaber
Usbekistan er i lighed med Kasakhstan det mest imødekommende og sikre rejseland i den kulturelle smeltedigel som Centralasien udgør med komfortable hoteller og køretøjer, en venlig og imødekommende befolkning med mange nationaliteter, heriblandt turkmenere, usbekere, kirgisere, russere og kasakker.. Landet er også Centralasiens vestlige startpunkt ved det Kaspiske Havs strande og strækker sig fra Europas grænser til det vestlige Kina gennem Kyzul-Kum ørkenen og det
nordlige Himalaya. Det er det klassiske Transoxiana som rummer de berømte karavanebyer Samarkand, Bukhara, Khiva og mægtige Tasjkent som ligger som perler på den gamle Silkevej og
beriger den rejsende med masser af syns- og sanseindtryk. Det var her Alexander den Store,
Djenghis Khan og Timur Lenks riger opstod, funklede og brast. Her er eksotisk duftende basarer,
markeder, boder hvor man kan købe smukt kunsthåndværk til priser der kan forhandles til en gensidig tilfredshed. Dette er også en rejse til de ”klassiske” Silkevejsby-seværdigheder i Usbekistan,
og giver den rejsende en gennemført og grundig oplevelse af de mytiske byer, hvor eventyret stadig lever. Vi begynder rundrejsen i Usbekistans hovedstad Tasjkent. Herfra flyves til Khiva og kører
gennem Kyzul-Kum ørkenen til oasebyen Bukhara. Videre til Timur Lenks fødeby Shakhrisabz for
at havne i Samarkand med de magisk smukke azurblå kupler, minareter og enestående bygningsværker. Retur i Tasjkent går rejsen hjemad med et godt og fornuftigt flyselskab.
Gruppen ledsages undervejs i Usbekistan af lokalguide (og her kan vælges mellem: engelsktalende, tysktalende, fransktalende eller spankstalende). Dette er en gedigen Usbekistan rejse i højeste
kvalitet, en fair pris (bl.a. har vi i modsætning til andre selskaber inkluderet helpension, bedre hoteller end gennemsnittet og det til en pris der er adskillige tusinde kroner billigere) og sikker gennemførsel.
Rejsen hvor alt er arrangeret hjemmefra og skræddersyet Jeres ønsker og afrejsedato. Dette er en
fleksibel, sikker og fri måde at rejse på – oftest også den billigste!
Afrejse: Daglig (mest populært marts til ultimo oktober). Afrejse fra København – programmet begynder i Tasjkent. I princippet hele året, men tidlig forår og efterår, dvs. medio marts – medio maj &
september til udgangen af oktober, er sædvanligvis det mest populære og komfortable rejsetidspunkt. MEN vi anbefaler bestemt også ydertidspunkter som februar og november (der er færre
turister, og hele atmosfæren er langt mere afslappet) – et personligt favorittidspunkt (Michael) er
vinteren: Her er lyset krystalklart, luften frisk (om end periodisk kold) men det er en dejlig årstid, og
der bliver aldrig så pinekoldt som her i Kirgisien.
Varighed: 11 dage
Velkommen - Booking er åben!
Miksture/Michael Westerbjerg Andersen, Bishkek d.10.november 2010

SILKEVEJEN
I denne del af Centralasien har der i århundreder været tradition for fredelig sameksistens mellem
forskellige kulturer og religioner. I middelalderen var de centralasiatiske byer vigtige universitetsog kulturcentre. Lærde fra Middelhavsområdet bragte dem den græske filosofi, tolerancen og videnskaben. Matematik, medicin og alkymi gjorde store fremskridt på en tid, da det ikke stod godt til
med naturvidenskaberne og medicinen i Vesterlandene. Muhamedanske bygmestre rejste arkitektoniske kunstværker som endnu i dag pryder byer som Khiva, Bukhara og Samarkand i Usbekistan. Men regionen har i perioder været skueplads for voldsomme krige og erobrere som f.eks.
Djenghis Khan og hans sønner, Amir-Timur der i slutningen af 1300-tallet fordrev de persiske fyrster - efterkommere af Sogdiana-kongeriget, den russiske revolution med efterfølgende kolonisering og så fremdeles. Den eneste nogenlunde farbare rute Silkevejen fra de store kinesiske kulturer til de store Mellemøstlige og Europæiske, forløb som et forgrenet vejnet gennem Centralasien.
De berømte silkevejsbyer Bukhara, Khiva og Samarkand i Usbekistan blev begunstiget af rigdomme i kølvandet på karavanerne, og landene fik tilført mange nye impulser i form af andre folkeslag,
sprog, religioner mm. Såvel Buddhismen som Islam kom til Kina via handlen mellem de arabiske
og Mellemøstlige kulturer. Efter opdagelsen af søvejen til Indien i 1498 mistede Silkevejen sin betydning, men endnu i nutiden er vejene anlagt i forlængelse af de gamle karavaneruter. De vildsomme bjergegne dikterede karavaneruterne og endnu bruges de samme veje om end bilen har
erstattet kamelerne.

Dag-til-dag program
Miksture prøver altid at gennemføre rejsen i henhold til programmet, men af hensyn til den bedst
mulige og smidige gennemførsel, kan det være nødvendigt at foretage små justeringer undervejs
for at sikre den mest optimal rute til glæde for den rejsende. Miksture har stor respekt for vores
gæsters rejseoplevelse og velbefindende – og hvis vi kan tilføje yderligere positive tiltag undervejs
gør vi gerne det – men orienterer altid forinden. Derfor mailer vi en måneds tid inden afgang et
opdateret program. Bemærk venligst flg. måltider inkluderet: B (Breakfast - morgenmad), L (Lunch
- frokost) og D (Dinner-aftensmad)
Miksture er naturligvis altid behjælpelig såfremt der matte opstå spørgsmål. Kontakt gerne Miksture via info@miksture.com

Dag 1. Afrejse København
Afrejse fra København. Miksture organiserer gerne indkvartering i Tasjkent for alle som ønsker at
ankomme f. eks en dag eller to i forvejen. Bemærk venligst, at for at minimere misforståelser eller
forsinkelser, vil Miksture betegne et af flyene som ”det officielle” – og fra og med dette flys ankomst
begynder rejsen ”Usbekistans Silkevejsbyer og landskaber.”

Dag 2. Ankomst Tasjkent, Usbekistan
Velkommen til Usbekistan!
Ankomst til Tasjkent tidligt om morgenen og efter indrejseformaliteter kører vi direkte til hotellet,
hvor vores værelser står klar. Efter et par timers hvil og et forfriskende bad tager vi ud for at se
nærmere på landets hovedstad. Turen begynder i den gamle bydel med Emir Timur Square, bedre
kendt som Selvstændighedspladsen, med en stor statue af Timur Lenk (år 1336-1405). Der bliver
også lejlighed til at se Abu Bakr Mohammed Kaffal Shahi Mausoleet og Khost-Iman Square, der er
den mindst ”russificerede” del af Tasjkent. Den fornemme koranskole Barak-Khan Medresa hvor
den ældste håndskrevne Koran (Uthman Qur’an) opbevares. Vi fortsætter til det nærliggende Kaffel-Shashis Mausoleum. Og så er der teatret Alisher Navoi, grundlagt i 1940, opført af japanske
krigsfanger og belønnet af Stalin med en regn af arkitekturpriser og afslutter med et besøg på byens største marked, Chorsu Basaren med alt fra grøntsager og brød til tøj og Cd’er. Vi runder dagen af med et restaurantbesøg, hvor vi skal stifte bekendtskab med landets køkken. LD
Tasjkent har siden russernes erobring i 1865 været landets port mod øst, og siden 1939 landets
hovedstad. Med knap tre millioner indbyggere er Tasjkent den vigtigste by i Centralasien. Næppe
andre af Centralasiens byer har i samme grad som Tasjkent været udsat for tidernes skiften. Omkring 400-tallet omtales under navnet Stjasi, men herefter fulgte en række erobringer af tyrkere,
arabere, Djengis Khan, Timur Lenk, kasakhiske, kalmukiske nomader og siden begyndelsen af
1800-tallet Samaniderne, og så fremdeles. I sandhed en broget historie. Først da russerne i 1865
gjorde den til sæde for Generalguvernementet Turkestan fik den afgørende betydning. I 1966 ramte et voldsomt jordskælv Tasjkent, og selv om det lykkeligvis kun krævede få menneskeliv, blev
store dele af byen ødelagt. Pga. af jordskælvet er Tasjkent i dag præget af moderne bygninger
som nok elementbyggede betonklodser, men udført med udsmykninger og stilelementer som let
genkendes i usbekisk og russisk kultur, bl.a. livlige basarer, grønne parker, russiske kirker med
løgkupler, århundredgamle moskéer, hyggelige tehuse. Tasjkent har meget at byde på; for historien er rig og der er markeder, basarområder og store seværdigheder.

Dag 3 og 4. Khiva
Fra Tasjkent går det med fly tværs over Kyzul-Kum ørkenen til Urgench, der er ankomstbyen 30
km nord for Khiva, en af silkevejens mest berømte oasebyer. Vi bliver her i to dage. Efter indlogering på hotellet går vi på opdagelse i den gamle bydels labyrint. Khiva (Khoresm) er grundlagt i den
naturlige oase på grænsen til Turkmenistan umiddelbart syd for Oxus-floden (Amur Darya) i et
frugtbart delta. Khiva er i dag to byer, den gamle del inden for ringmuren og den moderne uden for
muren. Selv om den gamle by virker mere eller mindre som et friluftsmuseum er historien og byens
smukt restaurerede bygninger et must på Silkevejen. Her er vidunderlige moskéer med fantastisk
udskårne søjler, smukke mosaiksten i overvældende farver, islamiske præsteskoler (medresser)
himmelstræbende minareter og turkisblå kupler. Her er krogede gader, gamle frugthaver og herberg, der har taget imod gæster, siden karavanernes tid. Inde bag de vældige forsvarsmure (den 6
meter tykke ringmur er 6 km lang) der omkranser det gamle Khiva ligger den gamle bydel (IchanKala) smukt restaureret. Når man går ind gennem Khivas gamle byporte er det som at træde ind i
fortidens karavaneby. Nutidens souvenirboder med fine sager har afløst fortidens krydderier og
fine silkestoffer, der blev handlet. Byen var berømt og berygtet for sine slavemarkeder der først
stoppede, da russerne annekterede emiratet i 1873. Det var bl.a. handel med slaver og andre sådanne eftertragtede 'varer', der var med til at finansiere mange af de storslåede bygningsværker,
som vi oplever i dag. Turen går til Ismajl Khodja komplekset med mausoleum med den fantastiske
grønne kuppel, medressa – og den største minaret, Pahlavan Makhmuds mausoleum, Tash Khouli
med haremsgemakkerne, emirens ceremonihal med mere, Muhammad Amin Khan Medressa samt
den 1.000 år gamle Jumamoskee fra det 10. århundrede. BLD

Dag 5. Gennem Kyzylkum ørkenen fra
Khiva til Bukhara
I bedste nomadestil fortsætter vi mod vest.
Dagen byder på en lang og flot køretur gennem Kyzylkum (Usbekisk for rødt sand) ørkenen, 300.000 kvadratkilometer flad sandørken
som deles mellem Kasakhstan, Usbekistan og
Turkmenistan. På den ene side grænsen til
Turkmenistan og mellem floderne Syr Darja
og Amu Darja. Området rummer enkelte isolerede bjergformationer men mest iøjnefaldende konturer i landskabet er naturgasfelternes
tårne og konstruktioner. Det er heldigvis ikke
det eneste iøjefaldende. Ørken er en spændende naturtype der ved første øjekast synes
øde og forladt, men ved nærmere kik ses en
særpræget og højt tilpasset natur; særegne
Panders Ground Jay; ørkenfugle på dansk
kaldes Løbekrager, der fouragerer langs vejen. Rovfugle som Steppeørne, Ørnevåger og
falke anvender pæle og master som udkigsposter – i forventning om byttedyr som de charmerende ørkenrotter der spæner hen over sanddynerne. Ørkenen benyttes også til græsning for karakulfår der vogtes af hyrder til hest. Vi tager os
tid til at nyde køreturen, og gør ophold her og der hvor der ser spændende ud. Sidst på dagen nås
Bukhara – efter min mening den
mest interessante, spændende og
levende karavaneby: ”Samarkand er
skønhed på jord – men Bukhara er
sindets skønhed”. BLD

Dag 6 og 7. Bukhara
Bukhara er Centralasiens og stort set
også Silkevejens helligste by. Byen
har en lang og spændende historie,
var allerede gammel, da Alexander
den Store erobrede den i 329 f. Kr.
Byens beliggenhed på korsvejen
mellem Merv, Gurganj, Herat, Kabul
og Samarkand, gjorde Bukhara til et
attraktivt mål for mange krigsherrer.
Deriblandt den arabiske hærfører
Qutaiba, der i begyndelsen af 700tallet bragte den muslimske tro til
Bukhara. Senere blev byen næsten
fuldstændig jævnet med jorden af
Djengis Khan i 1200-tallet. Men den
rejste sig af grusset og med de handlende kom rigdom og velstand. Silke-

vejsbyen Bukhara 600 km fra Tasjkent var indtil 1867 en af Usbekistans tre små khanater. Komplet
afsondret og lukket land for vestlig indtrængen. Men i det 19. århundrede kom det lille emirat i Rusland og Englandimperiernes søgelys under deres søgen og udvidelsestrang. Den startende rivalisering om herredømmet i Centralasien er beskrevet i bøgerne The Great Game (Peter Hopkins)
samt i Setting The East Ablaze. Uden for byen ligger det sommerpalads som benyttedes af de to
sidste emirer af Bukhara Et smukt sted mellem månen og stjernerne og er fascinerende i sin bizarre blanding af orientalsk, europæisk og russisk arkitektur. I realiteten består det af tre bygninger:
det tidligere sommerpalads, en 8-kantet pavillon og en bygning ved en lille dam. Her levede emiren
et behageligt liv omgivet af harem og en privat samling af eksotiske dyr som blev holdt i bure i parken. Emirens egentlige residens var gennem århundreder fæstningen Ark der nu bliver restaureret
inde i byen. Den oprindelige indgangsport med vagttårne og rampe op til fæstningen er restaureret,
og på selve arealet er emirens private moske og fundamentet af kroniongssalen bevaret – resterne
af muren indenfor kronsalen var til de besøgende der på knæ skulle kravle til og fra muren når de
var til residens hos emiren. Først uden for emirens synskreds måtte de rejse sig. Enhver forseelse
som f. eks at blive siddende til hest når man hilste på emiren havde alvorlige konsekvenser. Det
kostede i yderste konsekvens og var man ”heldig” blev man for forseelsen smidt i fangehullet som
de. to britiske agenter Conolly og Stoddart, blev holdt fanget i 3 år og pint og plaget med alskens
sadistiske metoder fra den mørkeste middelalder. Den russiske tsar kaldte emirens fæstning ”et
blødende og åbenstående sår i det russiske imperium” og i sin storhedstid boede der knap 3.000
mennesker indenfor murene.
Overalt i Bukhara fornemmes og
ses moskéer, madressaer, gamle
karavane-herberger (karavanseraier) bygget omkring en lukket gård
og Toks – gamle kuppel-klædte
handelsbygninger (basar), hvor der
stadig er småboder og værksteder
med kunsthåndværk i høj kvalitet. I
centrum af den gamle bydel ligger
byens største seværdigheder som
Chashma Ayub Mausoleet, mesterværket i blå kupler, Poi Kalyankomplekset er et mesterværk, flankeret af en medressa, moske, juveller-basaren, Tok-i-Zargaron fra
1500-tallet, samt Arslan Khan-minareten, bedre kendt som Dødens Minaret. Det var her den herskende emir indtil for godt 150 år siden lod rivaler og forbrydere kaste ud fra toppen. Omkring år
1900 havde Bukhara 127 aktive koranskoler og en moske for hver af årets dage. Mange af disse er
velbevarede. Sammen med basaren og de gamle gader er de med til at gøre Bukhara til en af de
mest spændende og stemningsfulde byer i Centralasien. Særlig smuk er Bukhara i de tidlige aftenstimer, når den gamle by tilsløres af dagens sidste støvede stråler. Ved Lab-i-Hauz-torvet med
det store bassin ligger tehuse hvor ældre usbekiske mænd drikker grøn the, snakker og spiller
brætspil. På andendagen fortsætter vi med besøg til Bakhouddin Nakshbandi mausoleet, ChorBakr mausoleet, og ikke at forglemme – den lille arkitektoniske perle, Ismaili Saimani-mausoleet
der er en af Islam ældste helligdomme. Enestående smuk i sin enkelthed, hvor eneste udsmykning
er de skygger som murstenenes mosaik danner. Så der er god grund til at glæde sig til disse to
dage i Bukhara, hvor vi i bogstaveligste forstand gennemgår byens historie på vores vej rundt til de
største og mest berømte seværdigheder. Der bliver også tid på egen hånd til at drysse rundt og
handle. BLD

Dag 8. Bukhara – Shakhrisabz - Samarkand
Efter morgenmad fortsætter turen 290 km, 4 timers kørsel, nordover til Timur Lenks fødeby,
Shakrisabz - eller Kesh som byen hed dengang - hvor han begyndte sin livsbane fra fårehyrde til
hersker over et imperium. Han nedstammede fra mongolske krigere, der var draget vestpå i forbindelse med styrkelsen af det store mongolske imperium. Således betragtede han sig selv som en
efterkommer af den store mongolske krigsherre Djengis Khan. Omkring 1370 mobiliserede Timur
Lenk områdets turkmenske stammer til en række storstilede felttog. Stammerne blev motiveret af
udsigten til bytte, og Timurs felttog fik derfor mere karakter af store, blodige plyndringstogter end af
egentlige erobringer – derfor er det også med blandede følelser at den besøgende oplever usbekernes nærmest religiøse dyrkelse af hans person. I 1380 afsluttede Timur erobringen af Khwarezm; siden gik felttogene til Khorasan og Iran (1383-85), Kaukasus, Mesopotamien og de sydrussiske stepper (ca. 1386-94), Nordindien (1398-99) og Syrien, Irak og Anatolien (1399-1402). Timur
døde under forberedelserne til et angreb på Kina, hvorefter hans løse storrige faldt fra hinanden.
Samarkand er Timur Lenks by – ingen tvivl om det, men han glemte aldrig sine rødder. Tværtimod
gjorde han sig store anstrengelser for at forskønne og befæste sin fødeby. Vældige mure blev opført omkring byen med voldgrav og vindebroer. Haver blev anlagt og paladser blev opført. Her er
ruinerne af Ak-Saray-paladset og den groteske
gigantiske statue af Timur Lenk hvor brudepar
kappes om pladsen ved statuens fod. Byen er
tudsegammel, og i 2002 fejrede byen 2700 års
jubilæum.
Vi fortsætter til Samarkand via Zerafshanbjergene. Her krydses Takhtakaracha passet i
knap i 1.800 meters højde. Dette er den slagne
vej, hvor både Alexander den Store og Timur
Lenk drog på togt for at vinde prisen over dem
alle: Indien med al dens pragt og rigdom. Samarkand, er Centralasiens mest sagnomspundne by
med en årtusinde lang historie som centrum på
Silkevejen samt et kulturcentrum med bygningsværker i verdensklasse, hvoraf de fleste er opført
i det 14. århundrede. Sidst på dagen ankommer
vi til Samarkand (Sjælens Have, Islams Juvel,
Verdensspejlet, Østens Perle…). BLD

Dag 9. Samarkand
Samarkand har meget at byde på og dette gamle kulturcentrum har en rig historie som få andre
byer. Det historiske centrum er ikke lige så velbevaret som i Bukhara, men til gengæld rummer
byen nogle af Centralasiens mest enestående kulturperler. Den mest berømte seværdighed er
uden tvivl Registanpladsen, der ligger i det centrale Samarkand og en af verdens smukkeste pladser. På tre sider, i perfekt arkitektonisk harmoni, er pladsen indrammet af bygninger, minareter og
madressaer. Her ligger Ulugh Beg madressa fra 1417-1420 sammen med Tillya-Kari Madressa og
Shir Dor Madressa som et enestående arkitektonisk mesterværk, der er under UNESCOs beskyttelse. Byen blev voldsomt hærget af Djengis Khans horder i 1220 der ødelagde byen, men fra
1369 oplevede byen endnu en opblomstring under Timur Lenk, der gjorde byen til sin hovedstad.
Samarkand har igennem tiderne altid fremstået som en udpræget karavanehandelsby med god
lejlighed til at handle silke og lervare-produkter – så langt mod øst som i Japan er der fundet me-

talskåle og glaskar fra Samarkand. Vi har afsat to dage til at se de store seværdigheder som Registanpladsen, Shah-i-Zinda-nekropolen (en samling gravmæler der nærmest udgør lille by) der er
en af Samarkands smukke og stemningsmættede seværdigheder. Den flotte indgangsportal med
de farverige kakler og den smalle, godt 200 meter lange gade med tætliggende mausoleer på begge sider er enestående. Bag Shah-i-Zinda ligger resterne Afrosiab, den oprindelige by i Samarkand-området. Det er i dag stort set kun nogle jordhøje som er tilbage, og et fint museum som vi
besøger. Gur Emir, eller Emirens Gravkammer er en anden af Samarkands smukke bygninger.
Timur Lenk beordrede 1404 Gur Emirs flotte kuppel og mausoleum færdiggjort til ære for hans
afdøde barnebarn Muhammed Sultan. Da Timur Lenk døde i 1405, blev også han begravet i Gur
Emir. Der hviler en ro over bygningerne og den smukt dekorerede kuppel er der poetisk skrevet:
”Skulle himlen forsvinde, vil kuplen erstatte den.” Bibi-Khanum moskéen og Ulugh Begs observatorium fra 1429 er andre højdepunkter på vores færd i Samarkand. Ulugh Begs gamle observatorium, hvor han kunne dyrke sin store interesse for astronomi var blandt de ypperste i verden i 1400tallet, og de observationer der blev foretaget er stadig gyldige i dag. Samarkand har andet end
arkitektur at byde på, og det gamle handelscentrum rummer basarer og steder hvor der fabrikeres
tæpper, keramik, tekstiler o.m.a. BLD

Dag 10. Samarkand – Tasjkent
Efter morgenmaden kører vi mod Tasjkent (350 km). Få timers kørsel fra Samarkand bliver området mere kuperet.
Grønne højdedrag og karske klipper rejser sig til begge sider. Flere steder langs
vejen ses store marker med bomuld ”det
hvide guld” som på godt og ondt har formet Usbekistans historie og hele Centralasien. Omfattende kunstvanding og
efterfølgende udtørring af Aral-søen har
forårsaget en af klodens værste miljøkatastrofer på størrelse med Tjernobyludslippet i Ukraine i 1986. Hele det vestlige Usbekistan lider af vandmangel og tilsaltet drikkevand på grund af det sænkede grundvandsspejl. Hele Centralasiens klima er ændret som følge af Aral-søens udtørring. Ingen fornuftige mennesker forstår hvorfor den vandkrævende bomuldsproduktion fortsætter i et ørkenklima som hersker i Usbekistan. Ud på eftermiddagen er vi retur i Tasjkent, og hvis der er tid og ønske herom,
kan vi prøve om der er en forestilling i det smukke Alisher Navoi opera & ballethus. BLD

Dag 11. Hjemrejse
Tidlig afgang og ankomst til København senere på dagen grundet tidsforskellen. Velkommen hjem!

FORPLEJNING: Maden er aldeles glimrende! I Usbeksitan serveres der sædvanligvis flere retter
som f.eks supper, fjerkræ, grønsager og pilaf - risretter med fåre- og lammekød og brød/pasta. Til
måltiderne kan der købes øl, vin og vand.
Visum: Ved tilmelding vil du modtage information om visumansøgning til Usbekistan. Visum kan
rekvireres via den usbekiske ambassade i Tyskland, men endnu lettere og biilligere er det at få
visum indstemplet ved ankomsten i Tasjkent med den invitation som Miksture fremsender til samme brug: pris c. 60-70 USD.
Klima: Udpræget tørt fastlandsklima. Somrene i Usbekistan er varme, hvorfor det er en kæmpefordel at besøge Usbekistan i det tidlige forår og efterår. Klimaet vil føles lunt og behageligt. Se i øvrigt folderen der tilsendes om "Praktiske rejsetips" der forklarer og specificerer.

Forbehold & ændringer
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Vore lokale samarbejdspartnere og Miksture tilstræber altid at afvikle rejsen nøje i henhold til programmet, men det kan af praktiske hensyn eller
praktiske omstændigheder være nødvendigt at gennemføre programmet i en anden rækkefølge
end anført. Rejsen er underlagt lokale forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes
end på vore breddegrader. Det betyder, at force majeure-situationer kan opstå med forsinkelser til
følge. Undtagelsesvist kan det medføre ændringer i rejseplanen. Vejrforhold, vejforhold, problemer
med køretøjer, gæsternes fysiske formåen og forsinkede flyafgange kan betyde ændringer i rejsen.
Det påhviler deltagerne selv at afholde udgifter i forbindelse med force-majeure situationer, men
bureauet og rejselederen vil naturligvis gøre alt for at mindske kundernes ulemper og ulejlighed.

Inden afrejse vil alle deltagere modtage det senest opdaterede program, der har til
hensigt at orientere og resultere i den mest smidige afvikling af rejsen.

Prisen for arrangementet afhænger af deltagerantallet. I princippet er det ikke urimeligt
at rejse alene, men selvfølgelig er det billigere desto flere der rejser sammen. MEN som
sagt, er det bestemt ikke urimeligt dyrt at
booke en Usbekistan-rejse hos Miksture – og
du/I er velkomne til at indehnte et tilbud.
Ved tilmelding informeres nærmere vedrørende visum & Praktiske detaljer.
Vi er billigere end tilsvarende(og ofte ringere
produkter) på markedet. Centralasien er vores specialitet, og vi har arbejdet hernede i
mere end fjorten år!

Priserne inkluderer Fly København – Tasjkent på økonomiklasse inkl. skatter & afgifter.
Miksture er gerne behjælpelig med at erhverve en flybillet. Vi anbefaler først og fremmest
Turkish Airlines, men der er alternativer som er lidt billigere og lidt ringere. Ønskes specialmad
på flyet skal det bestilles sammen med rejsen Al guidning v. lokal guide ● Praktiske informationer ● Indenrigsfly: Tasjkent - Urgench ● Øvrige lokaltransport i følge program ● Samtlige
overnatninger i Usbekistan på komfortable turistklasse hoteller i dobbeltværelse ● Helpension
(eller hvad der ønskes) under opholdet i Usbekistan● Diverse tilladelser og entreer ifølge
program ● Diverse omkostninger i forbindelse med udsendelse af materiale samt gebyr til
Miksture ● Invitation og visum-support inden afrejse til Usbekistan.
Prisen inkluderer ikke ● Drikkevarer ved restaurantbesøg ● Personlige udgifter (evt. ekstra
arrangementer) ● Provinstilslutning i Danmark eller fra udlandet ● Drikkepenge til lokale
chauffører og guider ● Rejseforsikring (obligatorisk) ● Evt. tillægsforsikringer ● Evt.
tillægsarrangementer ● Lommepenge ● Visum til Usbekistan ● Fototilladelser - ikke en
formue, men en usbekisk besynderlighed som samtidig også er et tilskud til bevarelse og
reparation af de Usbekiske Silkevejsperler…

Tilmelding
Du bliver i nødvendigt omfang forsynet
med informationer af praktisk relevans
inden afrejse. Vi har udarbejdet en omfattende Praktiske Rejstips til Usbekistan,
som svarer på stort set alle spørgsmål.
Denne mailes naturligvis til rejsende. Har
du spørgsmål eller behov for yderligere
information, er du velkommen til at kontakte mig

VH/Miksture v. Michael Westerbjerg
Andersen
Mail: info@miksture.com

