אדמה מסעות וטיולים
אוזבקיסטאן  -לאורך "דרך המשי"
 11ימים אל הערים הקסומות בלבה של אסיה
בדגש היסטורי ,תרבותי ואומנותי
בהדרכת יותם יעקבסון

צילומים :יותם יעקבסון

ערבות אסיה התיכונה הן מולדתם של העמים הטורקו-מונגולים; ערב רב של שבטים ,חלקם נודדים
וחל קם יושבי קבע על אדמתם ,שהיו אדוני הארץ לדורותיה .לאורך נהר דריה (אמו דריה) ,הגבול
בין הארץ הנושבת ,החקלאית ו"התרבותית" ,לבין הערבות הפרועות התקיימו כמה ממלכות
מפוארות שבהן צמחו ערים עשירות .לאורך הנהר ובין ההרים עברה "דרך המשי" ,שקישרה בין
מרכזי הציוויליזציה הגדולים של סין ,הודו ואירופה .בערים שלאורכה פרחו מלאכות יד ואומנויות
שונות ששאבו טכנולוגיות ומוטיבים מסין ,הודו ,פרס ועוד ,מה שיצר עושר תרבותי-חומרי יוצא
מגדר הרגיל .מכאן הביאו העבאסים את הממלוכים שחיזקו את שלטונם ,כאן התוודעו עמי הערבה
לאמונה המוסלמית ומכאן יצא האמיר תימור למסעות הכיבושים שבהם זרע הרס וחורבן תוך שאסף
לארצו את מיטב אומני הארצות שכבש על מנת לבנות ולהדר את עיר בירתו  -סמרקנד .רק במאה
ה 19-הוכנע האזור על ידי הצארים הרוסיים ותושביו היו לאזרחי האימפריה הרוסית .בינתיים נמוג
'תור הזהב' הרוסי .האומה האוזבקית העצמאית ,שנולדה מתוך חורבות האימפריה הסובייטית,
מנסה ליצור לעצמה צביון ששורשיו יונקים מפאר העבר שעדיין זוהר באלפי אריחים מזוגגים .זהו
מסע בדגש היסטורי ,תרבותי ואומנותי.

יציאה 9 :אוק'
חזרה 19 :אוק'
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תכנית הטיול
יום  1מתל אביב לטשקנט
יום ב'  9אוק' בצהרי היום נצא בטיסה אל אוזבקיסטאן ( .)13.55- 20.55 HY302נגיע אל טשקנט
בערב .לאחר שנשלים את סידורי ההגירה ובידוק המכס נצא אל העיר לאכול ארוחת ערב
ולאחר מכן ניסע למלון.

יום  2עמק פרגנה וקוקאנד
יום ג'  10אוק' לאחר ארוחת הבוקר נצא ברכבת אל עמק פרגנה ( ,)08:05-12:15העמק הפורה ,שבו
נפגשים נהר נארין וקארה דריה המתלכדים יחדיו לסיר דריה ,אחד הנהרות החשובים
במרכז אסיה .העמק מיושב מאז ימי קדם .הוא תפס מקום מרכזי בפריצתה של דרך
הסחר הקדומה מסין מערבה ומאז ימי קדם מהווה מרכז ייצור קרמיקה חשוב .נבקר
בארמון קוקאנד ( ,)Kokandבירת ממלכה מקומית וברישטן ( ,)Rishtanשבו סדנאות
אומן ייחודיות של קדרים .נלון בפרגנה.

יום  3עמק פרגנה  -מרגילן  -טשקנט
יום ד'  11אוק' הבוקר ניסע אל מרגילן ( ,)Margilanהעיר הגדולה ביותר בעמק פרגנה ובירת תעשיית
המשי של אוזבקיסטאן המודרנית .מאז ימי קדם מייצרים כאן אריגים יקרים וכיום זהו
המקום היחיד במדינה שבו עדיין מייצרים את בדי האטלס ,הנארגים מחוטי משי שנצבעים
בטכניקה מיוחדת המכונה 'איקט' או 'אטלס' .בשעות אחר הצהריים נצא ברכבת אל

טשקנט ( .)16:20-21:25נלון בטשקנט.

ימים 4-5

טשקנט ושולי ההרים

ימים ה'-ו'  12-13אוק' טשקנט ,שפירוש שמה הוא "מבצר האבן" ,הייתה עיר חשובה על 'דרך המשי' .ב1865-
היא נכבשה על ידי רוסיה הצארית ולימים הפכה להיות בירת "טורקיסטאן הרוסית" .כיום
טשקנט היא בירת אוזבקיסטאן  -כרך מודרני המאכלס למעלה משני מיליון תושבים .נבקר
במוזיאון לאומנויות השימושיות ובכיכר חאסט אימאם – משכנו של המרכז הדתי הרשמי
במדינה ,נסייר בשכונות מסורתיות ובשווקים צבעוניים וגם באזורים מודרניים יותר של
העיר .
למחרת נצא מטשקנט מזרחה ,אל הגבול הקירגיזי ,בואך צ'ימגן ,השוכנת בשוליים
המערביים של הרי טיאן שן ,האזור הנופי היפה ביותר במדינה .בלילה הראשון נלון
בטשקנט ולמחרת נצא בטיסות אחר-צהריים אל אורגנץ' ,בירת מחוז חוארזם המערבי
( .)HY57 17.15 - 22.40נלון בחיווה.
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יום  6חיווה
שבת  14אוק' חיווה ( ,(Khivaתחנת הדרכים השמורה ביותר לאורך 'דרך המשי' ,נראית כאילו נלקחה
מתוך איור לסיפורי "אלף לילה ולילה" .העיר ירשה את מקומה של העיר קוניה אורגנץ',
שקדמה לה וחרבה .היא הוקמה בנווה המדבר של חורזאם בלב מדבר קאראקום והייתה
לבירת החאנאת של חיווה ,ממלכה עצמאית שהתקיימה מהמאה ה 16-ועד ראשית העת
המודרנית .את עיקר הזמן נקדיש לסיור בין מכמני 'איצ'ן קאלה' ,המצודה הפנימית של
העיר העתיקה ,שבה שומרו הסמטאות המקורות ,המסגדים והארמונות שהוקמו בתקופת
הזוהר שלה .נלון בחיווה .

יום  7בוכרה
יום א'  15אוק' בבוקר נטוס אל בוכרה (.)HY-52 10:10-11:10
הטיסה ,חולפת מעל מדבר קיזיל קום שבו שוררים
תנאים אקלימיים קשים ,תאפשר לנו להציץ אל
המרחב שאותו צלחו שיירות הסחר .בוכרה הייתה
בירת ממלכה חזקה ורחבת ידיים וככזו היוותה
תחנה מרכזית וחשובה על 'דרך המשי' ונקודת
מעבר בין תרבותית בין מסופוטמיה ואיראן לבין
ערבות מרכז אסיה .במאה העשירית לספירה הפכה בוכרה לבירת האמירים הסמאנידים,
שפיארו אותה בשכיות חמדה אדריכליות והפכו אותה למרכז הדתי ,התרבותי והאומנותי
החשוב ביותר באסיה התיכונה .בעיר העתיקה מתנשא המינרט של קליאן ,שהוא המבנה
היחיד ששרד בעיר לאחר כיבושה בידי צ'ינגיס חאן .נבקר בקברי הסמאנידים ,במצודה
העתיקה ,בשוק הצורפים ובשאר אתרי העיר .בוכרה הייתה מרכז למכירת שטיחים ובדי
טקסטיל יקרים .נשוטט בשווקים ונתרשם משרידיה של התעשייה המפוארת שכללה
אריגה במשי ,כותנה וצמר ,רקמה משולבת חוטי זהב ,תעשיית שטיחים ועוד .בעבר חיתה
בעיר קהילה יהודית גדולה ,שרבים מבניה היו אומנים .נסייר ברובע היהודי ,נציץ לבית
הכנסת ונטייל בסמטאות היפות של העיר .נלון בבוכרה.

יום  8שאחאיזבז
יום ב'  16אוק' נצא מבוכרה אל שאחריזבז ( ,)Shakhrisabzלשעבר קש ( ,)Keshעיר הולדתו של
האמיר תימור .בעיר ניצבים עדיין שרידי ארמונו העצום ,מסגד שחשיבותו רבה וקבר
ג'האנגיר ,אחד מבניו .נמשיך בנסיעה אל עבר סמרקנד ,בירתו המפוארת של האמיר
תימור שבה נלון.
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ימים  9-10סמרקנד
ימים ג'-ד'  17-18אוק' הערבים העניקו לסמרקנד ( ,)Samarkandבירתו של האמיר תימור ,את התואר "אבן-
החן של המזרח" ואכן סמרקנד ,על כיפות המסגדים והמדרסות בגווני כחול וטורקיז ,היא
אבן-חן על 'דרך המשי '.נקדיש את היומיים הקרובים לסיורים בסמרקנד .נבקר בכיכר
רגיסטאן ,המוקפת במבני מדרסות ענקיים וצבעוניים ובשאחי זינדה ,מקבץ המאוזוליה –
היכלות הקבורה – המרשים שראשיתו במאה השביעית לסה"נ ,עת נקבר במקום חות'אם
אבן עבאס .נפקוד את בית העלמין היהודי ,את מסגד יום השישי העצום ונשוטט בשוק
הססגוני המציג את המרכולת המקומית .בלילה הראשון נלון בסמרקנד .בערבו של היום
השני נצא ברכבת המהירה לטשקנט ( .)17:00-19:10לאחר ההגעה לעיר נאכל בה
ארוחת ערב .נלון בטשקנט.

יום  11השיבה הביתה
יום ה'  19אוק'

לפנות בוקר נמריא מטשקנט וננחת בשה התעופה בן גוריון שבתל אביב בשעות הבוקר
המוקדמות (.)09.30-HY30105.55
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תנאים ומחירים
מחיר

הטיול (לאדם בחדר זוגי)
מחיר לאדם בחדר זוגי

 2,690דולר

 המחיר מבוסס על  20מטיילים .במידה ויהיו  15-19מטיילים ,ישנה תוספת של  100דולר לאדם

הערות למחיר
 ההצעה מוגשת עוד בטרם נעשו הזמנות בשטח .במידה ונאלץ להחליף שירות כלשהו (כגון טיסה ,בית מלון,
דרגת וסוג החדרים וכן הלאה) בשירות אחר תתכן התייקרות של הטיול בשל הבדל המחיר בין השירות עליו
התבססה ההצעה לבין השירות שהוזמן בפועל .ההפרש יגבה  /יוחזר בהתאם.

המחיר כולל










מחיר המסע מבוסס על טיסות בינלאומיות ופנימיות (כולל מסי נמל והיטלי דלק) במחיר הידוע לנו בעת הכנת
ההצעה ( .)$950במידה ויחולו שינוים במחיר המיסים  /ההיטלים ההפרש יגבה  /יוחזר בהתאם.
מסי נמל והיטלי דלק ,כמפורט ב"מחיר הטיול" לעיל.
לינה :בתי מלון מדרגה ראשונה ותיירות טובה.
כלכלה :חצי פנסיון ארוחות בוקר וערב לאורך כל הטיול ומי שתיה.
תחבורה :אוטובוס ממוזג בהעברות ובסיורים כמפורט בתכנית.
הדרכה :יותם יעקבסון ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
דמי כניסה :לאתרים המפורטים בתכנית.
תשר :לנותני השירותים השונים.
אשרות כניסה לאוזבקיסטן .הנפקת האשרה כלולה במחיר המסע .עליכם להצטייד בדרכון ,בתמונה ולמלא
את הטופס שיישלח אליכם .הדרכונים ייאספו מהנוסעים במפגש הקבוצה ויימסרו בחזרה ביום הטיסה בשדה
התעופה .איסוף מוקדם יותר או משלוח באחריות הנוסע ועל חשבונו.

המחיר אינו כולל








תוספת ליחיד בחדר בסך 260 :דולר
ארוחות צהריים ומשקאות לאורך כל המסע.
דמי צילום באתרים.
דמי טיפול בסך  50דולר לנוסע על שינוי בכרטיסי הטיסה הקבוצתיים (כגון :הושבה במטוס ,שדרוג בנקודות
או בכסף למחלקות מסוג פרימיום וביזנס ,שינוי מועדי היציאה והחזרה ,כרטוס מוקדם לצורך שדרוג עצמי,
וכל סוג אחר של שנוי בכרטיסי הטיסה) .לתשומת לבכם :דמי הטיפול הם בנוסף לסכום שדורשות חברות
התעופה עבור השינוי.
מים מינרלים ושתייה בארוחות
ביטוח רפואי :על הנוסע לעשות ביטוח בריאות ומטען .הביטוח הוא חובה! החברה אינה אחראית לכל נזק
שייגרם למטייל במהלך הטיול (ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן).

הערות מיוחדות
 ההרשמה למסע מותנית בקיום שיחת תאום ציפיות עם המדריך,
יותם יעקבסון ,טלפון.050-7622123 :
 כללי :שירותי התיירות והדרכים מחוץ לערים הגדולות הינם ברמה בסיסית .יש להכיר בכך ולקחת זאת
בחשבון.
 שינויים בלוח הטיסות של חברת התעופה האוזבקית עלולים לחול לעתים גם זמן קצר לפני היציאה למסע.
הם עלולים לגרום לשינוי בתכנית המסע ,וכתוצאה מכך יכול לחול שינוי גם במחיר המסע.
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דמי ביטול מיוחדים לטיול זה:


בשל חובת ההתחייבות לטיסות בכל מקרה לא יהיה החזר של  200דולר מדמי הרישום בסך  2,000ש"ח
לאחר מכן מדיניות הביטולים היא בכפוף למדיניות חברות התעופה ולנוהלי ספק שירותי הקרקע
באוזבקיסטאן כדלקמן (ימי עבודה ,ללא סופ"ש):

טיסות:
 פחות מ 45-ימים לפני הטיסה יחויבו דמי טיסה מלאים (כרגע )$950

שירותי קרקע (המחיר בהתאם למספר הנרשמים למסע):
 35-15 יום לפני מועד המסע דמי ביטול בסך 50%
 15-10 יום לפני מועד המסע דמי ביטול בסך 75%
 10 ימים לפני מועד המסע או פחות מכך דמי הביטול הינם 100%

* במידה והונפקה אשרת כניסה לאוזבקיסטאן תחויב גם האשרה.

תנאים כלליים לטיול
על הטיול חלים התנאים המפורטים ב"דף תנאים כלליים לטיולי אדמה מסעות וטיולים" המצורף לתכנית זו.
בכל מקרה של סתירה גוברים התנאים המפורטים כאן על אלו המפורטים בתנאים הכלליים.
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תנאים מיוחדים לטיול זה (מחליפים תנאים מדף התנאים הכלליים):
רישום למסע:
 לאחר שיחת תאום ציפיות עם מדריך המסע ,המטייל ,בעצם הרשמתו ,מביע את הסכמתו לכל התנאים
וההגבלות שהוזכרו ופורטו למעלה.
 הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט של "אדמה מסעות וטיולים" .ניתן ללחוץ על הקישורת:
https://www.adama.co.il/registrations-form?despatch_id=251 
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