
“UZBEKISTĀNA - AUSTRUMU PĒRLE”

AUSTRUMU DASTARHANA!
Taškenta - Hiva - Samarkanda - Buhāra.

Izlidošanas datums: 04.10.2019 – 14.10.2019

(Ceļojuma cenā ir iekļautas avio biļetes, vilciena biļetes, viesnīca (pilna pansija), meistarklases, ekskursijas un
degustācija)

 

Uzbekistāna ir ne tikai bagāta, bet arī dāsna valsts. Tā apbur un vilina. Te galdi lūst zem jēra šašlika
un sātīgā plova svara, melones un austrumu saldumi kūst uz mēles kā medus. Uzbekiem raksturīgs
vēriens un pievēršanās sīkākajām detaļām it visā - flīžu mozaīku rakstos senajās mošejās, spicajos čību
purngalos, smalkajos halātu un tibeteiku izšuvumos. Senais zīda ceļš izlokās starp vara krāsas
tuksnešiem un pilsētu nosaukumi paši glāsta kā zīds, tik ieklausies - Sa-mar-kan-da… tā vien šķiet, ka
ceļinieku karavāna čukstus aicina Tevi piebiedroties.

 

1 - diena - 04.10.19.: Rīga - Taškenta
21:15 Tikšanās ar grupas vadītāju Rīgas lidostā pie Uzbekistan Airwais registrācijas galdiņa.
21:30 Reģistrācija lidojumam.
23:50 Tiešais lidojuma Rīga – Taškenta, reisa numurs HY 104
 
2 - diena - 05.10.19.: Taškenta
06:50 Ierašanās Taškentā. Pēc muitas procedūras lidostā, kas var aizņemt aptuveni 30 min, Jūs sagaidīs mūsu
šoferis un aizvedīs uz viesnīcu "Xon Saroy Hotel".
08:00 Agrā iekārtošanās viesnīcā.
08:00 - 09:00 Brokastis viesnīcā.
09:00 - 12:00 Brīvais laiks atpūtai.
13:00 Pusdienas vietējā restorānā.
14:00 Apskates ekskursija pa Taškentu. Ekskursijas laikā Jūs redzēsiet:
- Neatkarības laukumu;
- “Amira Timura” skvēru;
- brodveju (pilsētas Аrbatu) ar vietējiem māksliniekiem un suvenīriem;
- kroņprinča Romanova rezidenci;
- Taškentas metro;
- katoļu baznīcu;
- Sv. Aleksandra Ņevska katedrāli;
- Kukeldaša un Barakhana medreses;
- Kafalpu Šašī mauzoleju;
- Hastas Imama mošeju.
18:00 Vakariņas restorānā “Sato”.
Restorāna nosaukums ir cēlies no reta un ļoti sena mūzikas instrumenta. Apburošās sato skaņas aizved restorāna
viesus gadsimtu dzīlēs. Bagātīgā ēdienkarte piedāvā ēdienus no dažādiem Uzbekistānas reģioniem un Centrālāzijas
zemēm, tostarp, pagatavotus pēc senām receptēm. Pilnībā iejusties austrumu greznības atmosfērā palīdzēs
izsmalcinātais interjērs.
20:00 Transfērs uz viesnīcu. Atpūta un nakts viesnīcā.
 
3 - diena - 06.10.19.: Тaškenta – Beldersai – Čimgan kalni - Čarvaka ūdenskrātuve - Тaškenta
08:00 Brokastis viesnīcā.



09:00 Izbraukšana uz Čimgan kalniem.
Čimgana kalni un Čarvaka ūdenskrātuve ir iemīļota ārpilsētas atpūtas vieta daudziem Taškentas iedzīvotājiem
un galvaspilsētas viesiem. Tikai divas stundas ceļā un Jūs atrodaties uz civilizācijas un savvaļas dabas robežas.
Cilvēki ierodas šeit, lai atpūstos no pilsētas burzmas, ieelpotu tīru kalnu gaisu, sauļotos, dotos pārgājienā un tas
viss gleznainu kalnu ielokā. Čimgan kalni un Beldersai atrodas Ugam-Čatkal Nacionālā parka teritorijā un ir
galvenā Uzbekistānas kalnu slēpošanas zona. Brauciena laikā mēs vērosim gleznainos Čimgana kalnus, baudīsim
Čarvaka ūdenskrātuves ainavas un apbrīnosim Hodžikentas aizvēsturiskos klinšu zīmējumus. Šo piesātināto
ceļojumu lieliski papildisnās pusdienas kalnu restorānā zem milzīgām platānām.
10:30 Ierašanās kalnu kūrortā Beldersai.
Uz Beldersai kūrortu, kurš atrodas 2300 metru augstumā, mēs pacelsimies pa krēslu trošu ceļu, kura garums ir
vairak kā 3 km (35 min vienā virzienā). Foto sesija skatu laukumā, no kura paveras skaista kalnu un apkārtnes
panorāma.
12:00 Izbraukšana uz Čarvak ūdenskrātuvi.
Mākslīgās ūdeskrātuves Čarvak krastus ieskauj zaļas kalnu nogāzes. Ezeru, kura krasta līnija stiepjas 100
kilometru garumā, gluži kā zilu dārgakmeni, ierāmē kalnu grēda.
13:30 Pusdienas restorānā «Cinara’s».
Nobrauciens pa serpantīna ceļu uz restorānu "Cinara's". Unikālais Chinara's komplekss atrodas Hodžikentā, un tā
kopējā platība ir 8 hektāri. Šajā gleznainajā vietā, kurai piemīt parsteidzoša enerģētika, tiek saudzīgisaglabāti
lieliski petroglifi- vēlā akmens laikmeta klinšu zīmējumi. Bet četras mūžsenās platānas pavasarī un vasarā sniedz
vairāk nekā piecus tūkstošus kvadrātmetru ēnas. Šeit varat nobaudīt uzbeku, gruzīnu, krievu un japāņu virtuves
ēdienus un atpūsties uz tapčaniem pie kalnu strauta, kurā plunčājas foreles un stores, īpaši audzētas "Cinara's"
apmeklētājiem. Restorānā ir 400 sēdvietas, galvenokārt tie ir tapčani, teltis un galdiņi, kas izvietototi platānu
maigajā paēnā. Lai apmeklētāji varētu nobaudīt karstus plāceņus, samsu, šašliku un citus nacionālās virtuves
ēdienus, šeit uzbūvēta virtuve ar ugunskuru vietām, griliem un pārsteidzošiem tandiriem. Ik dienu tiek gatavots arī
īpašs dienas ēdiens, taiskaitā arī jērs uz iesma.
17:00 Тransfērs uz Таškentu.
18:30 Vakariņas restorānā “La Piola”.
“La Piola” ir plašs restorāns ar burvīgu pavasara atmosfēru, kura ēdienkartē ietilpst japāņu virtuves ēdieni,
nacionālie ēdieni un dažādi eiropas virtuves ēdieni.
20:00 Nakts viesnīcā.
 
4 - diena - 07.10.19.: Тaškenta – Samarkanda
06:00 Agras brokastis viesnīcā.
07:00 Transfērs uz dzelsceļa staciju. Ātrvilciens “Afrosijab” izbrauc no Taškentas pl. 08:00 un ierodas
Samarkandā pl. 10:10 (300 км).
10:30 Transfērs uz viesnīcu "Bibihanum Hotel". Agrā iekārtošanās viesnīcā.
11:00 Brīvais laiks atpūtai.
13:00 Pusdienas vietējā restorānā.
14:00 Piedāvājam aizraujošu un izzinošu ekskursiju pa seno Samarkandu apmeklējot vēstures un viduslaiku
arhitektūras pieminekļus. Pie viesnīcas mūs sagaidīs gids un šoferis, kuri pavadīs mūs ekskursijas laikā.
Ekskursijas laikā Jūs redzēsiet:
- Samarkandas galveno simbolu - Registāna laukumu ar trim viduslaiku augstākajām mācību iestādēm
ULUGBEKA MEDRESI, ŠERDORA MEDRESI (tulkojumā "lauvu klosteris") un TILLA KORI MEDRESI
(tulkojumā "ar zeltu pārklātā").
17:00 Vakarpusē mūs gaidīs uz vīna degustāciju “Havrenko” vīna rūpnīcā.
Senā Samarkanda pārsteidz viesus ne tikai ar saviem skaistajiem arhitektūras pieminekļiem - senām mošejām,
mauzolejiem un mederesēm. Samarkandas auglīgajā zemē izaug lieliskas vīnogu šķirnes. Šis faktors bija par
iemeslu tam, ka tālajā 1868. gadā Samarkandā tika atvērta pirmā vīna darītava Uzbekistānā. Tās dibinātājs bija
krievu biznesmenis D. M. Filatovs, kurš atrada šeit saldās vīnogu šķirnes un adaptēja arī no citām valstīm atvestās.
Jau pēc 4 gadiem Parīzes un Antverpenes Pasaules konkursos Samarkandas vīniem tika piešķirtas zelta un
sudraba medaļas. 15 gadu laikā viņš panāca milzīgus rezultātus - 1883. gadā Starptautiskajā vīnu un konjaku
izstādē Parīzē, viņa izveidotā šķirne "Bihišti" (kas tulkojuma nozīmē "paradīzes") saņēma zelta medaļu. Šodien uz 9
šīs vīna rūpnīcas ražotajiem vintāžas vīniem ir apbalvojumu emblēmas. Rūpnīcā ir muzejs, kurā glabājas visu XX
gs. vīndarītavā ražoto labāko vīnu kolekcija. Pēc iepazīšanās ar rūpnīcas vēsturi, degustāciju zālē Jūs gaidīs 10
tradicionālie pokāli pieaugošā secībā - no vieglā baltā vīna līdz unikālajam Samarkandas balzāmam, kas gatavots
uz 50 augu bāzes un tiek izlaists 1 reizi 10 gados. Pēc degustācijas, visu, kas iepatikies, Jūs varēsiet šeit arī nopirkt



par ļoti pieņemamām cenām.
19:00 Vakariņas vietējā restorānā.
Nakts viesnīcā.
 
5 - diena - 08.10.19.: Samarkanda
08:00 Brokastis viesnīcā.
09:00 Apskates ekskursija pa Samarkandu. Ekskursijas laikā Jūs redzēsiet:
- Bibi Hanum mošeju - vislielāko sava laika mošeju;
- Gur-Emir -  Amira Timura un viņa pēcnācēju mauzoleju.
11:00 Apmeklēsim Siabas tirgu.
Apmeklējot šo tirgu, Jūs ienirsiet Samarkandas bezrūpīgi nesteidzīgās noslēpumainības atmosfērā un varēsiet izjust
kā dzīvo un “elpo” pilsēta. Kopā ar sulīgiem augļiem un aromatisku maizi, Jūs aizvedīsiet no šī tirgus drusciņu īstas
austrumu atmosfēras, kas uz visiem laikiem paliks Jūsu atmiņā kā patīkams brīdis.
13:00 Pusdienas restorānā “Dastarhan”.
Art-kafejnīca “Datarstan” – tie ir izmeklēti piedāvājumi un gatavība pārsteigt viesus ar profesionāla servisa
izsmalcinātību! Restorānā ir pacentušies radīt to neatkārtojamo pasakaino austrumu tēlu, kas aprakstīts literatūrā,
attēlots gleznās un kino darbos. Interjers un eksterjers ir veidots austrumu renesanses stilā, siltu un maigu toņu
pārpilnība, apdares detaļu tekstūra, materiāli un izkārtojums, tas viss ļaus jums iegrimt patīkamā, siltā un mājīgā
austrumu atmosfērā un viesmīlībā.
14:30 Apskates ekskursijas turpinājums pa Samarkandu. Ekskursijas laikā Jūs redzēsiet:
- Svetā Danilas kapu;
- Ulugbeka observatoriju.
17:00 Mūs gaida ekskursija uz “Kongil” papīra fabriku, kur iepazīsimies ar pašu senāko un unikālāko slavenā
“sultānu papīra” izgatavošanas veidu.
Samarkandas papīrs dominēja Vidusāzijā, Tuvajos Austrumos un Eiropā kopš tā parādīšanās momenta līdz pat
viduslaiku beigām. Vairāk nekā tūkstoš gadus Samarkandas meistari – papīrdari darināja labāko papīru pasaulē.
Samarkandas papīrdaru dzimtas pēctecim amatniekam Zarifam Muhtarovam izdevās atjaunot seno tehnoloģiju un
viņš Konigli ciematā izveidoja nelielu darbnīcu, kur pēc unikālās vecās tehnoloģijas, ar rokām tiek gatavots
zīdainais Samarkandas papīrs. Ražošanas mehānismi, tāpat kā senatnē, tiek darbināti ar ūdens ratu, izmantojot
Siabas upes ūdeņus. Šeit Jūs varēsiet redzēt visu slavenā Samarkandas papīra izgatavošanas processu pēc senās
tehnoloģijas,  tā pat kā tas notika pirms daudziem gadsimtiem, kā arī iegādāties unikālus izstrādājumus no šeit
izgatavotā papīra.
19:00 Vakariņas restorānā “Samarkanda”.
21:00 Transfērs uz viesnīcu. Nakts viesnīcā.
 
6 - diena - 09.10.19.: Samarkanda – Buhāra
07:30 Agras brokastis viesnīcā. Numuru atbrīvošana.
08:30 Transfērs uz dzelsceļa staciju. Ātrvilciens “Afrosijab” izbrauc no Samarkandas pl. 09:45 un ierodas Buhārā
pl. 11:20 (300 км).
12:00 Transfērs uz viesnīcu " Fotima". Iekārtošanās viesnīcā.
13:00 Pusdienas restorānā “Adras”.
Šī ir netipiska iestāde ar nacionālu garšu. Buhāras tradīcijas ļoti dziļi iekļāvušās restorāna koncepcijā. Vienalga
kurā dienā Jūs apmeklēsiet “Adrasu”, Jūs gaidīs oriģināla šova programma ar XIX gadsimta tradicionālo Bukhara
apģērbu skati. Tas ir īsts atradums tiem, kas mīl ne tikai vienkārši garšīgi paēst, bet vēlas arī iejusties Buhāras
kultūrā.
14:00 Apskates ekskursija pa Buhāru. Ekskursijas laikā Jūs redzēsiet:
- senās Vecpilsētas ieliņas, kas iekļautas UNESCO mantojuma sarakstā;
- Arka cietoksni;
- Kaljan minaretu;
- Kaljan mošeju;
- Miri- Arab medresi;
- Magoki- Attori mošeju;
- Ulugbeka medresi;
- Abdulaziz-khanas medresi;
- tirdzniecības kupolus:
Tirdzniecības kupols Toki-Zargaron:



Tas ir lielākais tirdzniecības kupols Buhārā. Nosaukums Zagraron saistīts ar vārdu “zagrar”, kuru var tulkot kā
“juvelieris”. Kādreiz šei atradās 36 juvelieru darbnīcas – veikali, kas tirgojās ar visdažādākajām rotaslietām.
Turklāt, tas bija pats pirmais tirdzniecības kupols Buhārā. Šodien šeit var apmeklēt juvelierizstrādājumu darbnīcu
un iegādaties izstrādajumus no sudraba un zelta, lakatus un dažādus aksesuārus mājai: senos Buhāras durvju
rokturus, zvaniņus, laimes pakavus un daudz ko citu.
Tirdzniecības kupols Teļpak – Furušon:
Tas ir masīvs sešstūra veida komplekss, kur zem sfēriska kupola sakoncentrēti veikaliņi, kuros pārdodas naži,
rotaslietas, mūzikas instrumenti un dažādi suvenīri. Mēs apmeklēsim viduslaiku smēdi, kur redzēsim, kā tiek
izgatavoti naži un citi instrumenti.
Tirdzniecības kupols Tim Abdullaxana:
Šis tirdzniecības kupols ievērojami atšķiras no saviem līdziniekiem. Tas atrodas nevis ielu krustojumā kā citi, bet
ielas malā un ir slēgta telpa, kurā vienmēr ir vēsi. Gaisma Tim Abdullahanā krīt no maziem lodziņiem un atverēm
kupolos. Gadsimtiem ilgi šeit tirgojās ar paklājiem un audumiem. Arī šodien šeit var nopirkt raibu paklāju, skaistu
rakstainu lakatu vai gabalu Buhāras auduma.
Turpinājuma mēs apmeklēsim Ljabi-Hauz kompleksu:
Ljabi-Hauz ir pati iecienītakā tūristu atpūtas vieta Buhārā. Tā piesaista ar savu varenību un mieru, kas glabā sirmo
gadsimtu noslēpumus. Ljabi-Hauz atrodas šarhistāna (pilsētas daļa, kas atrodas aiz pilsētas sienām, bet ārpus
citadeles) dienvidaustrumu daļā, netālu no Buhāras centrālās tirdzniecības ielas.
18:00 Uzbeku samsas gatavošanas meistarklase Davlat aka namā. Nama saimnieks pastāstīs par savas
mākslas filozofiju, bet viņa sieva parādīs, kā pagatavot uzbeku mājas samsu un pabaros ar gardāko šurupu.
19:00 Vakariņas nacionālajā namā pie Davlat akas.
20:30 Transfērs uz viesnīcu. Nakts viesnīcā.
 
7 - diena - 10.10.19.: Buhāra - Gižduvana
08:00 Brokastis viesnīcā.
09:00 Izbraukšana uz Gižduvanu.
Gižduvana ir neliela pilsētiņa, kas atrodas tikai 46 km attālumā no Buhāra. Jau no seniem laikiem Gižduvana
ir slavena ar saviem panākumiem tirdzniecībā un amatniecībā. Īpašs pilsētiņas lepnums, līdz ar satriecošu virtuvi, ir
neparastā un īpašiskaistā oriģinālkeramika.
10:30 Nacionālajā mājā-muzejā Abdulla-aka mēsiepazīsimies ar slavenās Gižduvanas keramikas
izgatavošanu un paši piedalīsimies tās veidošanas procesā. Muzejā ir savākta mūsdienu meistaru liela
eksponātu kolekcija, kas atsķiras ar krāsu bagātību un ornamentu dažādību. Ik viens varēs darbnīcā izvēlēties
pašu rokām gatavotu suvenīru.
13:00 Pusdienas nacionālajā mājā-muzejā pie Abdulla-akas.
14:30 Transfērs uz Buhāru.
15:00 Ekskursija uz pēdējā Buhāras emīra Sitoraja - Mohas - Hosa vasaras rezidenci (Pils starp
zvaigznēm un mēnesi). Šī ir unikāla ēka, kuras arhitektūrā apvienoti austrumu un krievu dekoru elementi.
16:30 Transfērs uz Buhāru.
17:00 Brīvais laiks pastaigai pa Buhāras vecpilsētu.
19:30 Vakariņas restorānā “Dolon”.
Restorāns “Dolon” atrodas starp 2 un 3 tirdzniecības kupolu vecajā Bukhara daļā. Vakariņu laikā šeit spēlē
patīkama fona mūzika. Mēs izvietosimies uz terases, no kuras paveras panorāmas skats uz Buhāru. Daudzveidīgā
nacionālā ēdienkarte Jūs patīkami pārsteigs.
21:00 Transfērs uz viesnīcu. Nakts viesnīcā.
 
8 - diena - 11.10.19.: Buhāra - Hiva
08:00 Brokastis viesnīcā.
09:00 Auto pārbrauciens uz Hivu (480 км, 7-8 st). Modernā automaģistrāle šķērso Kizilkum tuksnesi,
atkārtojot seno Lielā zīda ceļa maršrutu. Pa ceļam apstāsimies Rabat-Malik (XI gs.) karavānu sētā un, blakus tās
drupām, redzēsim Sardobu ūdens uzkrātuvi, kas pagātnē kalpoja kā ūdens avots ceļotājiem.
*rekomendējam paņemt līdzi pusdienu kārbas.
18:00 Ierašanās Hivā. Izvietošanās viesnīcā ” Zukhro Boutique Hotel”.
19:00 Vakariņas viesnīcas restorānā.
20:00 Nakts viesnīcā.
 
9 - diena - 12.10.19.: Hiva



09:00 Brokastis viesnīcā.
10:00 Apskates ekskursija pa Hivu. Ekskursijas laikā Jūs redzēsiet:
- Ičan kala kompleksu;
- Kuna - Ark cietoksni, iekļaujot Кuriniš hanu (XVII g);
- Mohammed-Amin-Khan medresi(XIX g), Islam Hodžas minaretu;
- Palvana-Kari kompleksu, Abda AlBobo (XVIII g), Rafanek, Muhameda Rahim Han medresi.
13:00 Pusdienas vietējā restorānā.
14:30 Apskates ekskursijas turpinājums:
- Mazari Šarifa, Heivak medrese (X gs)
- Uča Avlieli Mauzolejs ( «Trīs Svētie»),
- Žuma mošeja (piektdienas mošeja) (XVIII gs),
- Maxmuda Pahlavana Mauzolejs,
- Taš Xauli laukums («akmens pagalms»),
- Alla-Kuli-Khan medrese (XVIII gs).
- Kalta Minor.
19:00 Vakariņas vietējā restorānā.
21:00 Transfērs uz viesnīcu. Nakts viesnīcā.
 
10 - diena - 13.10.19.: Hiva - Таškenta
07:00 Agras brokastis viesnīcā. Numuru atbrīvošana.
07:30 Transfērs uz Urgenčas lidostu.
09:35 Lidmašīna izlido no Urgenčas un pl. 10:45 ielido Taškentā.
11:00 Apskates ekskursija pa Taškentu. Ekskursijas laikā Jūs redzēsiet:
- Taškentas vecāko tirgu “Čorsu”.
Kas tikai nav atrodams austrumu tirgū - gan sulīgi augļi, gan dzintarkrāsas žāvētie augļi, gan zeltaini plāceņi, gan
tvaicēta gaļa un zirga gaļas desa "kazi" ... tas viss gozējas plauktos, pie tam tā, ka garām paiet nav iespējams.
Blakus tirgumu ir izvietojušies čaihani: tieši uz ielas čurkst kazani ar dzintarkrāsas plovu, brūninās aromātisks
šašliks un vārās šurpa ... Bet pēc iestiprināšanās var doties uz blakus esošajām amatnieku rindām, kur dekoratīvās
mākslas meistari pārdod rokām darinātus suvenīrus.
13:00 Pusdienas vietējā restorānā.
14:30 Apskates ekskursijas turpinājums pa Taškentu.
- Minoras mošeja – galvaspilsētas Baltā mošeja.
Taškentas jaunajā daļā atrodas pats jaunākais pilsētas apskates objekts - Minora mošeja. Mošejas celtniecība
sākās 2013. gadā un tika veikta pēc labākajām austrumu arhitektūras tradīcijām. Tajā pat laikā Minora mošeja
atšķiras no senajām ķieģeļu mošejām ar savu baltā marmora apdari. Skaidrā dienā tā visa mirdz, bet tās gaišzilais
kupols izkūst debesīs. Tās ietilpība ir vairak kā 2400 cilvēku. Minora mošeja sastāv no atklātas priekšējās daļas
ar terasēm un milzīgas apaļas zāles ar apzeltītu muhrabu (vietu, kas norada uz Meku), kas rotāts ar citātiem no
Korāna.
19:00 Vakariņas vietējā restorānā.
21:00 Transfērs uz viesnīcu. Nakts viesnīcā.
 
11 - diena - 14.10.19.: Таškenta - Rīga
05:00 Agras brokastis viesnīcā.
06:00 Transfērs uz Taškentas lidostu.
07:00 Reģistrācija lidojumam.
09:00 Tiešais lidojuma Taškenta – Rīga, reisa numurs HY 103
12:30 Ielidošana Rīgā.
Сeļojuma beigas!
 

Cena: 1445 €
 
Ceļojuma cenā ietilpst:
- Tiešais lidojums Rīga – Taškenta – Rīga (avio kompānija – Uzbekistan Airwais);



- Nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 5 kg;
- Dzīvošana divvietīgā numurā;
- Ēdināšana pēc programmas pilna pansija;
- Pavadošā gida pakalpojumi;
- Komfortabls transports visas tūres laikā;
- Biļetes uz ātrvilcienu “Afrosijab” (economy clas) braucienam Taškenta – Samarkanda - Buhāra;
- Avio biļetes iekšzemes lidojumam Hiva - Taškenta;
- Ieejas biļetes muzejos un apskates objektos;
- Keramikas veidošanas meistarklase Gižduvanā;
- Papīra fabrikas "Kongil" apmeklējums;
- Vīnu degustācija rūpnīcā “Havrenko”;
- Samsas gatavošanas meistarklase Davlat aka namā;
- Uzņemošā pārstāvja pakalpojumi.
 
Cenā nav iekļauts:
- Maksa par papildus pakalpojumiem viesnīcā;
- Fotogrāfēšanas un filmēšamas atļauja pilsētās;
- Ceļojuma apdrošināšana;
- Tējas nauda un pateicības;
- Citi pakalpojumi, kas nav iekļauti programmā;
- Piemaksa par dzīvošanu vienvietīgā SGL numurā – 245 €;
- Vīzas noformēšana (vienreizēja elektroniskā vīza, 1 iebraukšana līdz 30 dienām) LR pilsoņiem – 25 €.
** LR nepilsoņiem elektroniskās vīzas nav derīgas Uzbekistānas robežas šķērsošanai. Vīza obligāti jānoformē
Uzbekistānas vēstniecībā. Noformēšanas ilgums 10 darba dienas – 70 €.
 
Elektroniskās vīzas izsniegšanas noteikumi:
Sākot ar 2018. gada 15. Jūliju ir ieviesta elektronisko iebraukšanas vīzu noformēšanas un izsniegšanas sistēma,
uzturoties Uzbekistānā tūrisma nolūkos.
Elektroniskā vīza tiek izsniegta ārzemju pilsonim vienreizējai iebraukšanai Uzbekistānas Republikas teritorijā uz 30
dienām.
Elektroniskā vīza ir derīga 90 dienu laikā no tās izsniegšanas dienas.
Elektroniskās vīzas izskatīšanas, noformēšanas un izsniegšanas termiņš ir divas darba dienas, neieskaitot
pieteikuma iesniegšanas dienu.
Izsniegta elektroniskā vīza tiks nosūtīta uz ārzemju pilsoņa e-pasta adresi, kas tika norādīta, iesniedzot pieteikumu
oficiālā sistēmas vietnē www.e-visa.gov.uz.
Konsulārās nodevas apmērs par elektroniskās vīzas pieteikuma izskatīšanu ir 25 EUR.
Ja elektroniskās vīzas izsniegšana tiks noraidīta, konsulārās nodevas summa netiks atgriezta.
Elektroniskā vīza netiek ielīmēta ceļošanas dokumentā (pasē). Šķērsojot robežas šķērsošanas punktu, ārvalstu
pilsonis uzrāda elektronisko vīzu papīra vai elektroniska formātā.
 
Nepieciešamā informācija vīzas noformēšanai:
- Deklarētās dzīves vietas adrese;
- Darba (mācību) vietas nosaukums, ieņemamais amats;
- Pirmslaulības uzvārds.
 
Prasības fotogrāfijai vīzas noformēšanai:
- Uzņēmums ne vecāks par 6 mēnešiem;
- Izmērs 3,5 x 4,5 cm;
- Izdrukātai uz augstvērtīga fotopapīra ar augstu izšķirtspēju;
- Krāsaina uz balta fona;
- Spilgts, skaidrs, labs kontrasts;
- Jābūt redzamai visai galvai un plecu augšdaļai;
- Jābūt redzamai dabīgai ādas krāsai;
- Frontāls skats, skatiens vērsts tieši uz kameru. Sejai jābūt 70–80 % no fotogrāfijas. Sejas izteiksme
neitrāla, abas acis atvērtas, mute aizvērta. Mati nedrīkst aizsegt acis.
- Atļauta tikai reliģiska galvas sega. Matu lentes nav atļautas.



- Brillēm jābūt ar caurspīdīgām lēcām, lai būtu redzamas acis. Nav atļautas saules brilles.
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