IDÄN SILKKITIELLE KESKI-AASIAAN: Kirgisia,
Kazakhstan, Tadzhikistan, Uzbekistan, Turkmenistan

Näe viisi eksoottista KeskiAasian
silkkitien maata
kahdessa viikossa. Lähde
unohtumattomalle matkalle Kirgisiaan, Kazakhstaniin, Tadzhikistaniin, Uzbekistaniin ja Turkmenistaniin. Kuvankauniit vuoristomaisemat järvineen, korumaiset moskeijaryhmittymät, vilkkaat itämaiset
torit sekä paikallinen ruokakulttuuri sekä ystävälliset ihmiset ovat tämän
matkan parasta antia.

Matkustamme maasta toiseen, suuriin kaupunkeihin
ja pieniin paikalliskyliin sekä nautimme paikallisten
viiden kulttuurin keittiön
herkullisista antimista.

Matkaohjelma
1. pv
Kirgisia
 Lento Helsingistä Bishkekiin, kuljetus
lentokentältä hotelliin, lounas, kaupunkikierros ja käynti paikallisella torilla,
tervetuliaisillallinen
2. pv
Issyk-Kul—järvi
 matka (260 km) vuoristoon kauniille
Issyk-Kul-järvelle Tokmokin kautta,
lounas risteilyaluksella, Cholpon-Atan
piirrokset sekä majoittuminen hotellissa järven rannalla, illallinen
3. pv
Kazakstan
 siirtyminen Kazakstaniin (510 km),
rajamuodollisuudet ja lounas matkalla
 majoittuminen Almatyn keskustaan,
2 viikkoa
illallinen
täysihoito
ater
4. pv
Vuoristoretki Medeoon
sisältäen
k
aikki matk ioilla
 käynti vuoristomaisemissa Medeoat s
runsaan r
luisteluradalla (30 km), lounas paietkiohjelm ekä
an
kallisessa ravintolassa, kävelykierros Almatyn keskustassa, illallinen
5. pv
Tadzhikistan
 lento Tadzhikistaniin Dushanbeen, kaupunkikierros, lounas, kasvitieteellinen
puutarha ja illallinen
6. pv
Istravshan—Khujand
Hintaan sisältyy
 ajomatka (300 km) kohti Khujandia
 lennot Helsingistä turistiluokka
tunnelien kautta 2500m korkeudessa.  majoitus 3-4* hotelleissa kahLounas ja kierros Istravshanin kylässä.
den hengen huoneissa
Khujandissa paikallinen tori, illallinen
 matkaohjelman mukaiset kulje7. pv
Uzbekistan
tukset, retket ja ruokailut
 matka (70 km) Uzbekistanin rajalle,
 suomalaisen matkanjohtajan
(100 km) pääkaupunkiin Tashkentiin,
palvelut
lounas, kaupunkikierros, illallinen
Lisämaksut
8. pv
Samarkand
 1-h huoneen lisämaksu 640 €
 junamatka Samarkandiin, lounas, tu viisumit Tadzhikistaniin, Uzbetustuminen ihmeelliseen satujen kaukistaniin ja Turkmenistaniin
punkiin, illallinen
9. pv
Registan
 jatkamme Samarkandiin tutustumista,
lounas, torikäynti, illallinen
10. pv
Buhara
 matka (270 km) historialliseen Buharaan, lounas paikallisessa ravintolassa,
kaupunkikierros, illallinen
11. pv
Silkkitie
 kävelykierros Buharassa, lounas, vapaata aikaa vanhassa kaupungissa,
illallinen
12. pv
Hiva
 matka (450 km) Hivaan Kyzyl-Kumin
autiomaan läpi, lounas teehuoneella,
kävelykierros Hivassa, illallinen
13. pv
Turkmenistan
 matka (60 km) Turkmenistanin rajalle,
ajo 2h Urgenchiin, lounas, ajo Dashgovuziin, illallinen, lento Ashgabatiin
14. pv
Ashgabat
Bulevardi 14 B
 käynti (18 km) paimentolaiskylässä
(käynti Annankatu 15, 3. krs)
Nissassa, kierros Ashgabatissa, lounas,
00120 Helsinki
vapaata aikaa, läksiäisillallinen
+358 207 689 970
15. pv
Helsinki
matkaprima@primatours.fi
 lento Ashgabadista Helsinkiin
www.primatours.fi

2980€/hlö
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