בס"ד

מסלול אוזבקיסטן – טשקנט – סמרקנד – בוכרה
בין התאריכים  23/10עד 30/10
בכשרות הרב אהרון כהן 050-9778100
משגיח במקום +998915527268

יום ראשון  23/10ת"א טשקנט
הבוקר נפגש בנתב''ג ונטוס ישירות לטשקנט בירת אוזבקיסטן ,שם ננחת בשעות אחר הצהריים
לאחר הנחיתה נצא לארוחת בוקר וסיור בבתי הכנסת המקומיים ,נבקר במוזיאון היהודי המספר
את סיפור הגעת הקהילה היהודית האשכנזית ,במהלך מלחמת העולם השניה ,מרוסיה
לאוזבקיסטן .משם נגיע למלון לארוחת ערב ולינת לילה.

יום שני  24/10טשקנט סמרקנד
יום חדש לפנינו ,לאחר ארוחת הבוקר נעזוב את בית המלון ונעלה על רכבת מהירה לסמרקנד ,עם
ההגעה נצא לקבר דניאל הנביא ,נתפלל סמוך לקברו ונספר את הסיפור המופלא של העלאת
עצמותיו מאיראן לאוזבקיסטן ,נבקר באנדרטאות לזכר הקדושים שנעקדו על קידוש ה' בשנות הזעם
בשואה בבית העלמין היהודי הסמוך.
.נמשיך לכפר התיירים ,כפר חדש ומטופח ,סמוך לנהר ,שמייצג הרבה פעילויות מקומיות ,הבולטים
שבהם מפעל ליצור נייר משי ,כלי חרסינה וקרמיקה ,יצור שמן וכו'.
בסיום נגיע לבית המלון לארוחת ערב ולינת לילה.

יום שלישי  25/10סמרקנד
היום נבקר במתחם המוזוליאום של גורי אמיר ,נתרשם מהמתחם בו חיו הדרווישים ,קברו של
המלך המכונה המלך המת החי אמיר טימור ונספר את סיפורו של המקום .ממתחם הקבר נמשיך
לכיכר הרג'יסטאן ונבקר באולוגבק ,רשידור וטלקורי אחד מהסמלים הגדולים של דרך המשי.
משם נמשיך דרך כיכר איסלאם קרימוב היפה ישירות לשוק הגדול המקומי והססגוני לקניות מזכרות
בגדים וכו' במחירים שיש רק באוזבקיסטן ונשוב לארוחת ערב .

בס"ד

יום רביעי  26/10סמרקנד בוכרה
היום נצא ברכבת מסמרקנד לבוכרה ,עם ההגעה ניכנס לבית המלון להתרעננות ובערב נצא לסיור
רגלי מרתק ברובע היהודי .נבקר בבית הכנסת ובבית יהודי לשעבר (אם יהיה פתוח) ובעיר העתיקה
של בוכרה ,נתרשם מהמבנים המרהיבים שבהם כאילו הזמן עמד מלכת ,נצפה בבריכת המים
"הלאבי – חאוז" ,המוקפת בבתי קפה פינות חמד ועצי תות.
ונמשיך למדרסת לאבי האוז למופע פולקלור מקומי אל בית המלון נשוב לארוחת ערב ולינת לילה.

יום חמישי  27/10בוכרה אתרים מרכזיים טשקנט
לאחר ארוחת בוקר ופינוי החדרים במלון ,נצא לסיור מורחב בקהילה היהודית בבוכרה ,נתרשם מבית
הכנסת ,באר המים לאבי האוז ,הסמטאות העתיקות שנראה כאילו הזמן עמד מלכת ,נמשיך משם
למפעל ליצור שטיחים מהמובחרים במדינה שם נתרשם מהמיומנות המקומית והכל בעבודת יד,
נשוב לארוחת ערב ומשם אל שדה התעופה לטיסת פנים כשעה לטשקנט ,מיד לאחר הנחיתה ניכנס
לבית המלון להתמקמות בחדרים ומנוחת לילה.

יום שישי  28/10טשקנט מרכז העיר
הבוקר נצא לסיור מורחב בבירה ,נראה את הכיכרות היפות ,נבקר במתחם איסלאם קרימוב
ונתרשם ממוזיאון המציג את תולדות חיי הנשיא הראשון של אוזבקיסטן.
נמשיך אל מגדל הטלוויזיה של טשקנט לתצפית מרתקת על העיר ,נבקר בשוק צ'ורסו המפורסם,
בהמשך נבקר במתחם הקניות והפנאי המג'יק סיטי עם שלל האטרקציות הקיימות בו .
ונשוב אל בית המלון להתארגנות לקראת שבת.

יום שבת  29/10טשקנט
תפילות וסעודות שבת ,זמן טוב למנוחה וסיור רגלי,
במוצאי השבת סעודת מלווה מלכה בשילוב ערב פולקלור מקומי סיכום הטיול

יום ראשון  30/10טשקנט ת"א
טיולינו המיוחד הגיע לסיומו ,בהתאם לשעת הטיסה ,נפנה חדרים ונצא לשדה התעופה לטיסה
לתל אביב
נסיעה טובה

בס"ד

המסלול מתאר את הביקורים אך יתכנו שינויים בסדר הביקורים בכפוף לאילוצים משתנים ,מצב
התנועה ,מזג האוויר ,הנחיות קורונה ,החלטת שלטונות ,ולשיקול דעת של צוות ההדרכה.
המסלול לא מתאים כלל לתינוקות או ילדים מתחת לגיל  ,8לבעלי מוגבלויות ,אחרי אירוע מוחי ,בעיות
עמוד שדרה ,בעיות לב ,נשים בהריון .
המסלול כולל
טיסות ישירות תא טשקנט ת"א ,מזוודה עד  23ק"ג ,תיק יד עד  8ק"ג ,מיסי נמל
אירוח בחדרים זוגיים במלונות בדרגה ראשונה או דרגת תיירות טובה כולל כל המיסים השונים
שחלים.
דמי כניסה לאתרים כמתואר בתכנית
תחבורה :אוטובוס תיירים מותאם לפי גודל הקבוצה ממוזג ונח .
כלכלה :חצי פנסיון כשר הכולל  8ארוחות ערב (חלקן צמחוניות)  6 +ארוחות בוקר  +כריך לדרך
מים ופירות מידי יום.
כשרות מהדרין – פת ובישול ישראל – בהשגחת הרב אהרון כהן.
צוות הדרכה :מדריך/ה ישראלי שומר/ת מצוות ובנוסף מדריך מקומי דובר אנגלית ואיש
לוגיסטיקה וסיוע מקומי צמודים לקבוצה .
תשר (טיפ) לנותני השרות בחול ( נהג ,מלצרים ,וכו')

המחיר לא כולל
 .1ביטוחים מכל סוג שהוא
 .2הוצאות בעלי אופי אישי כגון קניות אקסטרות במלון וכו'
 .3תשר (טיפ) לצוות ההדרכה מקובל לתת  $ 5לאדם ליום .
 .4כל מה שלא נכתב תחת הסעיף המחיר כולל.

