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İSTANBUL HAVALİMANI BULUŞMA SAAT : 22:00  

Önemli Hatırlatma : Bu turumuzun uçak saati gece yarısını geçen saatlerde 
olacağı için, havalimanında buluşma saatimiz kalkıştan 3 saat önce olarak 
takvimde bir gün önceye denk gelir. Havalimanında Ejder Turizm alan görevlisi 
ve rehberimiz ile buluşma saatimiz 22:00. 

 
 

1.GÜN /   
        İSTANBUL – TAŞKENT          00:55 / 07:10  
İSTANBUL Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali EJDER TURIZM 
kontuarında rehberimiz ve Ejder Turizm havalimanı görevlisi ile buluşmamızın 

ardından Check-in işlemlerimizi yaparak pasaport kontrolünden geçiyoruz. TÜRK 
HAVA YOLLARI tarifeli seferi ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent şehrine 
yolculuğumuza başlıyoruz. Sabah saatlerinde şehre varışımızın ardından 
havalimanında karşılanarak sabah kahvaltımızı almak üzere yerel bir restorana 
geçiyoruz. Daha sonra hiç vakit kaybetmeden Taşkent şehir turumuza başlıyoruz. 
Şehir turumuz esnasında Barak Han Medresesinden oluşan Khazrati Imam Kompleksi,  
Muyi - Mübarek Cami – Halife Osman`ın kendi el yazmasıyla yazmış olduğu Kuran-ı 
Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed`in kutsal altın saçının bulunduğu 
camiyi ve Khodja Akhrar Valin`ın Cuma Camisini ziyaret ettikten sonra şehirde 
konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi yapmak üzere transferimizi 
gerçekleştiriyoruz. Akşam yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız. Geceleme 
Taşkent otelimizde.  
OTELİMİZ : KROKUS PLAZA HOTEL 3* vb.  
 

 
2.GÜN /   
  TAŞKENT  
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Taşkent şehir turumuza ve çevre 
gezilerimize devam ediyoruz. Kukeldas Medreseleri, Alişer Navaiy Opera ve Bale 
Tiyatro binası , Bağımsızlık meydanı, Emir Timur Meydanı, Yeni Minor Camisi, Cesaret 
anıtı ve Taşkent metrosu göreceğimiz başlıca ziyaret noktalarımız olacaktır. Gezimiz 
esnasında Oryantal taşkent çarşısında serbest saatlerimiz de olacak. Turumuz 
sonrasında akşam yemeğimizi  almak üzere yerel restorana geçiyoruz. Daha sonra 
tekrar taşkent otelimize giderek dinlenmek üzere odalarımıza çıkıyoruz. Geceleme 
Taşkent’te otelimizde. 
OTELİMİZ : KROKUS PLAZA HOTEL 3* vb.  
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3.GÜN /   
  TAŞKENT – SEMERKAND 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası otelimizden ayrılacağız. Özel 
aracımızla kara yolculuğumuza başlıyoruz. Bugünkü durağımız güzergahımız 
Semerkand şehrine doğru devam edecek. Şehre varışımızın  ardından Semerkand 
şehir turumuza başlıyoruz. Şehir turumuz esnasında Gur Emir Türbesi,  Registan 
Meydanı, Bibi Hanım Mescidi ve Türbesi  göreceğimiz başlıca ziyaret noktalarımız 
olacak. Turumuza bir sonraki gün devam etmek üzere burada konaklayacağımız 
otelimize ulaşmadan önce akşam yemeğimizi almak üzere yerel bir restorana 
gidiyoruz. Yemeğimizin ardından şehir merkezinde otelimize giriş işlemlerimizi 
yaparak dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme Semerkand otelimizde.  
OTELİMİZ : EMİR HAN  HOTEL 3* vb.  
 
 
 

4.GÜN /   
  SEMERKAND 
Sabah otelde kahvaltımızı aldıktan sonra Semerkand şehir turumuza ve çevre 
gezilerimize devam etmek üzere otelimizden özel aracımızla yola  koyuluyoruz. 
Bugünkü başlıca ziyaret noktalarımız  Siyap Pazarı, Şah-ı Zinde Türbeleri,  Uluğbey 
Rasathanesi, Konigil Meros – Semerkant Kağıt üretim merkezi olacaktır. Çevre 
gezilerimiz esnasında fotoğraf ve alışveriş molalarımız olacak. Gezilerimizin ardından 
akşam yemeğimizi almak üzere yerel bir restorana uğrayacağız. Daha sonra tekrar  
otelimize geçerek dinlenmek üzere odalarımıza çıkıyoruz. Geceleme Semerkand 
otelimizde.  
OTELİMİZ : EMİR HAN  HOTEL 3* vb.  
 
 
5.GÜN /   
  SEMERKAND – GİJDUVAN – BUHARA 
Sabah otelde alacağımız erken kahvaltı sonrasında otelden çıkışımızı yapıyoruz. Özel 
aracımızla kara yolculuğumuza başlıyoruz. Bugün Buhara şehrine doğru gidiyoruz. Yol 
güzergahımız üzerinde Gijduvan şehrinde mola vererek çevreyi tanımak üzere şehir 
turumuzu yapacağız. Turumuz esnasında ilk olarak ünlü sanatçı Alişir Rahimov 
Seramik atölyesini ziyaret  edeceğiz. Daha sonra Mirzo  Uluğbey medresesi ve 
AbdulhalikGijduvani  türbesi  ziyaretlerimizi yaptıkran sonra tekrar özel aracımızla 
yolculuğumuza devam ederek Buhara kentine doğru ilerliyoruz. Şehre varışımızın  
ardından  akşam yemeğimizi almak üzere yerel bir restorana gideceğiz. Daha sonra 
Buhara kentinde konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi yaparak dinleniyoruz. 
Geceleme Buhara otelimizde.  
OTELİMİZ : SHAİD ZARAFSHON  HOTEL 3* vb.  
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6.GÜN /   
  BUHARA 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Buhara çevre gezilerimize 
başlıyoruz. Şehir turumuz esnasında Nakşi Bendi Hazretleri Türbesi, Leb-i Havuz 
Külliyesi, Bolo Havuz Mescidi, Mir Arab Medresesi, Kalan Minaresi ve Mescidi, 15. 
Yüzyılda Asya’nın en iyi ve en önemli üniversitesi olan Uluğ Bey Medresesi, İsmail 
Samani Türbesi, Çeşme-i Eyüp Türbesi, Nasrettin Hoca heykeli, Ark Kalesi ve Buhara 
Emirinin yazlık sarayı göreceğimiz ziyaret noktalarımız olacak. Turumuzun ardından   
özel yöresel dans gösterileri eşliğinde akşam yemeğimizi alacağız.  Turumuzun ve 
yemeğimizin ardından otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : SHAİD ZARAFSHON  HOTEL 3* vb.  
 
 
 

7.GÜN /   
  BUHARA – ŞEHRİSEBZ – SEMERKAND 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızı takiben eşyalarımızla birlikte otelimizden 
ayrılarak Semerkand şehrine doğru yola koyuluyoruz. Bugün güzergahımız üzerinde 
Şehrisebz kentinde durarak burada şehir gezisi yapacağız. Çevre gezilerimiz 
esnasında Ak Sarayını , Emir Timur’un torunu Cihangir Şah’ın türbesi, İeyh Şemsettin 
Gülal Tğrbesi, Gümbes-, Seyidan ve Gök-Gumbez (Kümbet) camisini ziyaret edeceğiz. 
Daha  sonra kara yolculuğumuza devam ederek Semerkand şehrine ulaşıyoruz. 
Akşam yemeğimizi yerel bir restoranda aldıktan sonra Semerkand otelimize giriş 
işlemlerimizi yaparak odalarımıza yerleşiyoruz.  
 
 

8.GÜN /   
  SEMERKAND – İSTANBUL       05:35  / 08:35  
Gece sularında otelimizden çıkış işlemlerimizi yaparak İstanbul dönüş 
yolculuğumuzu yapmak üzere havalimanına transferimizi gerçekleştiriyoruz. 

Uçak saatimiz 05:35. Havalimanına gece yarısı 03:00 gibi geçiyoruz. TÜRK HAVA 
YOLLARI tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuşumuzu yapıyoruz. 08:50 de İstanbul 
havalimanına varmış olacağız.  Turumuz sona eriyor…  
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

¨ TÜRK HAVA YOLLARI ile ISTANBUL – TAŞKENT / SEMERKAND – İSTANBUL 
arasında yapılacak olan ekonomi sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri ve 
bagaj taşıma hakkı  

¨ Klimalı özel araçlarla programda belirtilen tüm ulaşımlar ve transferler; 
¨ 3 yıldızlı merkezi otellerde oda&kahvaltı şeklinde konaklama 
¨ Tur programı boyunca Türkçe bilen yerel rehberlik hizmeti; 
¨ Tur programında belirtilen yerlerde alınacak  7 AKŞAM yemeği 
¨ Taşkent’te 2 gece ,  Semerkand’da 2+1 gece , Buhara’da 2 gece olmak üzere 

toplam 7 gece sabah kahvaltıları dahil konaklama 
¨ Bütün giriş ücretleri dâhil olmak üzere programda belirtilen şehir turları; 
¨ ZORUNLU SEYAHAT SAĞLIK SİGOARTASI 
 
 
FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER: 

- Kişisel harcamalar;   
- YURTDIŞI ÇIKIŞ PULU – 50 TL 
- Foto ve video çekim ücretleri [BAZI MÜZELERDE VİDEO VE ÇEKİM İÇİN 1-3 

USD arası ücret talep edilir - Gişede ödenir.] 
- TUR BAHŞİŞLERİ – Bu turumuz için bölgesel KAPTANLAR-YEREL 

REHBERLER, GARSON v.b. İÇİN Kişi Başı min tavsiye edilen tutar 65 USD’dir.  
İlk gün havalimanında toplanır ve turlar esnasında yabancı personellere  
misafirlerimiz adına takdim edilmek üzere bölgeye gönderilir.  

 

 


