
 

 
 
 

SAMARKANDA 
La Ruta de la Seda 

 
 
 

La Ruta de la Seda és la més suggeridora de 
les grans rutes comercials de la història i 
Samarkanda la més misteriosa de les seves 
ciutats. Des dels temps dels romans, les 
mercaderies de luxe s’han mogut des de la 
Xina fins a les costes mediterrànies, creant 
imperis i enriquint estats. Amb el seu 
extraordinari viatge, Marco Polo seria el 
primer europeu en recórrer aquesta ruta en 
una època en què tots els camins portaven a 
Samarkanda. El venecià va descriure 
meravelles que empetitien les nacions 
europees, fent evident que a l’edat mitjana el 
centre del món era molt lluny de la 
mediterrània. L’aura mítica de la ciutat 
sobreviuria al pas de la història, convertint-la 
en la imatge més romàntica, literària i 
poderosa de l’antiga Ruta de la Seda. Una 
mostra n’és el poema de 1913 de James Elroy 
Flecker, El viatge daurat a Samarkanda; els 
seus darrers versos diuen: 
 

No viatgem només per comerciar 

el vent ardent encén els nostres cors 

amb el desig de conèixer  

el que no s’hauria de saber  

emprenem el camí daurat a Samarkanda. 

 

SORTIDA 2 de maig de 2023 
  4 d’octubre de 2023 

 
 
 
1r Dia. Volem a Taixkent. 
Presentació a l’aeroport del Prat. Sortida del vol a Istanbul, on connectarem amb el vol a 

Taixkent. Després d’aterrar ens traslladarem a un bon hotel per descansar. 

 
2n Dia. Taixkent. 
Esmorzarem a l’hotel i després dedicarem el dia a conèixer la capital del país. Taixkent era una 

de les cruïlles de camins més importants de la Ruta de la Seda. Capital administrativa de 

l’Uzbekistan des de la conquesta russa de finals del segle XIX, Taixkent és també, amb els seus  



 

 

dos milions d’habitants, la ciutat més gran del país. Recorrent el centre històric veurem el 

conjunt monumental de Khast Imom, la mesquita de Telyashayakh i les madrasses de Barak Khan 

i de Kukeldash. Dinarem i a la tarda visitarem el Museu Històric i el mercat tradicional de Chor-

Su, un dels més interessants del país. Acabarem el dia al Memorial de la Segona Guerra Mundial, 

dedicat als més de 400.000 uzbeks morts durant el conflicte.  

 
3r Dia. Taixkent – Khiva. 
Ens traslladarem a l’aeroport per agafar el vol a Urgenc, a l’oest del país. En aterrar ens 

traslladarem a la històrica ciutat de Khiva (UNESCO). Fundada durant el sisè mil·lenni aC, no seria 

fins al segle XVI que la ciutat assoliria la seva època daurada. Durant la visita veurem les muralles 

del segle XVIII, en perfecte estat de conservació, i visitarem la fortalesa reial de Khuna Ark. A la 

tarda continuarem la visita de la ciutat antiga veient les madrasses de Mohammed Amin, 

Rafanek i Kukeldash, i passejant pel laberint de carrerons fins al basar d’Alla-Kuli Khan. Al vespre 

pujarem a la torre de Skeikh Bobo per veure la posta de sol i després gaudirem d’un sopar-

espectacle. 

 
4t Dia. Khiva – Bukhara. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit començarem l’etapa a través del desert de Kyzylkum cap a la 

ciutat de Bukhara. Aquest desert, el nom del qual significa sorres vermelles en uzbek, s’estén 

gairebé 300.000 quilòmetres quadrats entre les conques dels rius Amu Darya i Syr Darya. Situat 

a una altitud mitjana de 300 metres sobre el nivell del mar, Kyzylkum està afectat per l’amplitud 

tèrmica típica dels deserts continentals, amb mínimes hivernals de fins a -15ºC i màximes estivals 

per sobre de +40ºC. Dinarem en ruta tipus pícnic i a la tarda arribarem a Bukhara, la ciutat més 

sagrada d’Àsia Central. Ens instal·larem a l’hotel i soparem. 

 
5è Dia. Bukhara. 
Després d’esmorzar a l’hotel començarem la visita de Bukhara (UNESCO), parada obligada de 

l’antiga Ruta de la Seda. Després d’un llarg període de decadència que s’iniciaria amb la 

conquesta de Genguis Khan i continuaria durant el regnat de Tamerlan, la ciutat experimentà a 

partir del segle XVIII una nova època daurada que coincidí amb la dinastia dels khan Mangit, 

assolint la seva fisonomia actual. Durant el recorregut coneixerem el conjunt monumental de la 

plaça Lyab Hauz, amb el Khanaka i la madrassa de Nadir Divanbegi, i veurem la madrassa de 

Kukeldash i l’antiga sinagoga. A la tarda visitarem les restes del palau d’Ark, les madrasses 

d’Ulugbek, Miri Arab i Abdul Aziz Khan, i la mesquita de Kalon. 

 
6è Dia. Bukhara – Samarkanda. 
Esmorzarem a l’hotel i a continuació dedicarem tot el matí a acabar de conèixer la històrica 

ciutat de Bukhara (UNESCO). Durant les visites veurem el Mausoleu del segle X d’Ismael Samani, 

entrarem a la mesquita de Bolo-Hauz i a les madrasses d’Abdula Khan i Modari Khan. Dinarem i 

a la tarda viatjarem amb tren ràpid fins a Samarkanda (UNESCO), la ciutat més literària i 

inspiradora de la Ruta de la Seda. Fundada al segle V aC, Samarkanda era ja una gran ciutat 

cosmopolita un segle més tard. Cruïlla de camins durant segles, les caravanes de la Xina, Pèrsia 

i l’Índia, varen forjar la llegenda i van fer dels seus mercats i palaus el mite més romàntic de la  



 

 

Ruta de la Seda. Quan arribem ens instal·larem a l’hotel i soparem. 

 
7è Dia. Samarkanda. 
Després d’esmorzar entrarem a l’impressionant conjunt del Registan, un dels més interessants i 

espectaculars de l’Àsia Central. Tal i com podrem veure, el Registan està format per tres 

madrasses monumentals: la d’Ulugbek, la de Tilla Kari i la de Sher Dor. A continuació ens 

aproparem als mercats tradicionals de Samarkanda, situats prop de la mesquita de Bibi Khanim, 

que també coneixerem. Tot seguit visitarem el complex funerari de Shah-i-Zinda, una gran 

necròpolis utilitzada des del segle IX fins al XIX, les restes arqueològiques d’Afrosiab, 

considerades el nucli fundador de Samarkanda, i el Mausoleu del Profeta Daniel, venerat per 

cristians i musulmans.  

 
8è Dia. Samarkanda – Taixkent. 
Esmorzarem a l’hotel i disposarem de temps lliure abans de conèixer el Mausoleu de Guri-Amir, 

on hi ha enterrada la família de Tamerlan. Dinarem i a la tarda visitarem l’observatori astronòmic 

d’Ulug Bek. Quan acabem la visita ens traslladarem a l’estació per agafar el tren ràpid a Taixkent, 

on celebrarem un sopar especial de comiat. Allotjament a l’hotel.  

 
9è Dia. Arribem a Barcelona. 
A primera hora del matí ens traslladarem a l’aeroport de la capital del país per agafar el vol a 

Istanbul, on connectarem amb el vol a Barcelona. Després d’aterrar a Barcelona donarem per 

acabat el viatge del que esperem en guardin un bell record.  

 
 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
3.935.- € (IVA inclòs) 

 

 
395.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols internacionals de la companyia de línia regular Turkish Airlines, classe turista • Vol domèstic 

Taixkent - Urgenc de la companyia Uzbekistan Airlines, classe turista • Trasllats en tren ràpid de 

Bukhara a Samarkanda i de Samarkanda a Taixkent • Hotel de 4**** superior a Taixkent, 4**** 

a Samarkanda i de 3*** a Bukhara i Khiva • Pensió completa durant tot el viatge. Begudes NO 

incloses • Servei de maleters a tots els hotels • Guia d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita 

de Taixkent • Visita de Khiva • Visita de Bukhara • Visita de Samarkanda • Assegurança 

d’assistència en viatge amb la companyia ARAG 

 
OBSERVACIONS: Uzbekistan Airways pot canviar l’horari i la data de sortida dels vols interns 

alterant parcialment el programa. Eurovacances farà tot el possible per tal que, si es donés 

aquesta circumstància, tingués la mínima repercussió possible en el contingut del viatge. 

 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 



 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


