Drømmen om de
turkis kupler 8-dage i Usbekistans Silkevejsbyer

Få steder er Silkevejens kultur og arkitektur så nærværende og imponerende som i Usbekistan.
Silkevejens karavanebyer har gennem århundreder været besøgt af tungt læssede kameler og
handlende. Vi følger deres spor til de legendariske byer Samarkand, Bukhara og Tasjkent.
Overalt venter funklende kupler, tusinde år gamle moskéer, haremsgemakker og et farvemættet
virvar af de smukkeste mosaikker. Vi dykker ned i myterne og historien her, hvor Alexander den
Stores, Djengis Khans og Timur Lenks riger opstod, funklede og brast. Usbekistan tilbyder den
moderne rejsende en rejse tilbage til en tid, hvor Tasjkent, Bukhara og Samarkand, var store
handelscentre på Silkevejen. En skøn blanding af smukke bygværker og hverdagsliv i
Usbekistan.
Usbekistans arkitektur er kendt for sin originalitet. Mange anser Usbekistans arkitektur for at
være bemærkelsesværdig på trods af de skiftende økonomiske forhold, teknologiske fremskridt,
demografiske udsving og kulturelle skift, som landet har oplevet. Især de gamle arkitektoniske
mesterværker, herunder paladser, mausoleer, moskeer og minareter i karavanebyer Tasjkent,
Bukhara og Samarkand fremstår unikke og tidsløse. Farverige mosaikker, religiøse symboler og
abstrakte geometriske mønstre kendetegner også arkitekturen i Usbekistan. I middelalderen
blomstrede Usbekisk arkitektur som et resultat af at være et centrum på den 11.000 kilometer
lange Silkevej. Timurid-periode arkitektur fra det 14.til 16. århundrede, samt arkitekturen i den
Shaybanidiske æra i det 16. århundrede, bidrog i høj grad til udviklingen af islamisk arkitektur. I
det 21. århundrede, præges Usbekisk arkitektur i en balance mellem traditionelt design og
moderne innovation.
På turen gennem Usbekistan rejser vi komfortabelt gennem Taukum-ørkenen og bjerge ad
Silkevejens rute, som førhen var verdenscivilisationens hovedfærdselsåre, hvor ikke blot varer
men også videnskab, ideer og religion blev udvekslet. Undervejs bor vi på nydelige 3-stjernede
hoteller. Usbekistan holder stadig fast i resterne af denne herlige fortid. Dens vigtigste gamle
byer er blevet besøgt i århundreder. Gyldne ørkenlandskaber, fristende basarer, sandfarvede
bygningsværker med farverige mosaikker kronet med smukke azurblå kupler venter overalt,
tusind år gamle moskeer. Eventyret er stadig i live!

Dag 1. Vi flyver fra Københavns Lufthavn
mod Usbekistan.
Dag 2. Ankomst Tasjkent. Byrundtur inkl.
Khazrati-imom-kompleks med den ældste
Koran, Chorsu Basaren, Tasjkent Metroen
og Alisher Nava’i teatret
Tidlig morgen: ankomst til Islam Karimov
Tasjkent International Airport, 12 km fra
byens centrum i den usbekiske hovedstad
Tasjkent. Du møder din lokale guide i
ankomsthallen. Når indrejseformaliteterne er
overstået, kører vi til vores hotel, hvor der vil
være mulighed for at slappe af, inden
dagens program begynder. Tasjkent,
historisk kendt som ’Chach’, er hovedstaden
og den største by Usbekistan. Tasjkent er
den mest folkerige by i Central Asien, med
en befolkning i 2018 på 2.485.900. Tasjkent
blev især begunstiget af en central geografisk beliggenhed på Silkevejen og et

behageligt klima både handels- og vejrmæssigt. Byens historie kan spores årtusinder
tilbage, og det, vi ser i dag, er en moderne
version i en skønsom blanding af
Middelalderlig og postsovjetisk arkitektur.
Ifølge Abu Rayhan Biruni kommer navnet fra
det tyrkiske navn Tash (sten) og Kent (by),
"Stenbyen". Før islamisk indflydelse i midten
af det 8.århundrede e.v.t. var Tasjkent
influeret de Sogdiske og tyrkiske kulturer.
Efter at Djengis Khan ødelagde byen i 1219,
blev den genopbygget og profiteret af
Silkevejen. Fra det 18. til det 19. århundrede
blev byen en uafhængig bystat, før den blev
erobret af Khanatet i Kokand. I 1865 blev
Tasjkent erobret af russerne og blev en del
af Russisk-Turkestan. I sovjettiden oplevede
byen stor vækst og demografiske ændringer
på grund af tvungne deportationer fra hele
Sovjetunionen. Meget af Tasjkent blev
ødelagt af et jordskælv i 1966, men
genopbygget som en rollemodel i sovjetisk
stil. Det var den fjerde største by i

Sovjetunionen, efter Moskva, Leningrad og
Kiev. I dag, som hovedstad i et uafhængigt
Usbekistan. Tasjkent har bevaret en
multietnisk befolkning, med etniske
usbekere som flertal. I 2009 fejrede byen sit
2200 års jubilæum.
Efter morgenmaden tager vi på byrundtur,
og begynder i den gamle del af Tasjkent ved
Khazrati-Imom, som er et smukt kompleks
med flere koranskoler og moskéer. Her
ligger blandt andet Djuma-moskéen og den
fornemme koranskole Barak KhanMadrasaen, hvor den ældste håndskrevne
koran – Uthman Qur’an – opbevares. Muyi
Muborak Madrasaen blev bygget i det
16.århundrede og indeholder en hårtot af
Profeten Muhammad (Muyi Muborak betyder 'Hellig Hår'). Den lille bygning bag
Hazrat Imam Moskeen rummer et bibliotek,
hvor sjældne manuskripter er opbevaret, og
det er også her, at Khalif Uthman-Koranen,
dateret 7 århundrede opbevares. Det
hævdes at være den ældste Koran i verden.
De røde prikker på den ene side siges at
være blodet fra Kalif Uthman, der tilsyneladende blev myrdet, mens han læste den.
Tilla Shaykh moske. Tilla Sheikh betyder

Gylden Sheikh. Dette er en af de vigtigste
moskeer i Usbekistan. Bygget af KokandKhanen, Mir Akhmed Kushbegi i 1856-57.
Moskeen er dekoreret med en smuk
udskåret Mihrab; en niche eller anden
markering i en moske, som angiver retningen mod Mekka, så de bedende altid kan
orientere sig i den korrekte bede retning. I
Abdul Kassim-Madrasaen viser dygtige
usbekiske kunsthåndværkere eksempler på
silkepapirsmaling, ikat-stoffer, smykker,
træskæring, keramik og andet kunsthåndværk. Vi besøger det nærliggende KaffelShashis-mausoleum og KukeldashMadrasa.
Kaffal Shashi-mausoleet blev rejst til ære for
en af de første imamer i den muslimske
verden. Dens nuværende form er tegnet af
Ghulam Husayn i 1542. Mausoleet blev
opført i form af et s.k. khanaka-kompleks,
herunder små rum, moske, helligdom osv.
Bygningen var færdig omkring 1865 og var
en af de største moskeer i Tasjkent, hvor de
vigtigste muslimske højtider (Eid Ramadan
og Eid al-Adha) blev afholdt. Moskeen er et
unikt eksempel på Tasjkents arkitektonisk
stil: ved indgangen til moskeen er der en

platform med tyve udskårne søjler af
sandeltræ. Moskeen har også to store blå
kupler, hvis indre er dekoreret med bladguld.
Vinduesåbninger er designet således, at
solens stråler kontinuerligt trænger ind i
moskeen fra solopgang til solnedgang. Ved
indgangen til moskeen står to 53 m høje
minareter. Djuma-Moskeen i Khodja Akhrar
Vali er den eneste tilbageværende af en
oprindelig byggestil, der tidligere var udbredt
i Centralasien - tilbage i slutningen af
Middelalderen. I 2003 blev moskeen
restaureret (efter jordskælv havde ødelagt
det meste af bygningen i slutningen af det
19.århundrede. Vi fortsætter til Chorsu
Basaren. Dette er byens basar. Beliggende i
centrum af den gamle bydel. Indenfor den
blåfarvede kuppelbygning handles
dagligvarer (bl.a. kød) og i gyderne udenfor
findes et stort udvalg af friske frugter,
tørrede frugter og borde stablet med nødder
og søde sager. Chorsu kan oversættes fra
persisk som "korsvej." Her handles og
købslås; man får fornemmelsen af, hvordan
det er foregået på Silkevejen. Om eftermiddagen fortsætter vi turen i den nye del af

Samanid Mausoleum, Bukhara

byen. Første stop, er Tasjkent Metro, hvis
stationer hver især er unikke og dekoreret
med marmor og granit. Vi besøger også det
berømte t Alisher Nava'i teater. På returvejen passerer vi det imponerende TV-tårn,
Tasjkent Teleminorasi der blev bygget i
1971. Med sin 375 meter er det 12.højeste
tårn i verden. Overnatning på hotellet i
Tasjkent.

Dag 3. Tasjkent-Bukhara med tog. Byrundtur i Bukhara inkl. Samanid mausoleet, Ark-fæstningen, Poy Kalyan komplekset, med Dødens Minaret, Toks
Basaren med de kuplede hvælvinger og
stemningsfyldte Lab-i-Hauz-torvet
Fra Tasjkent går det med toget sydover til
Bukhara, en af Silkevejens mest berømte
oasebyer. Alle vogne er røgfri og udstyret
med komfortable siddepladser. I gamle dage
tog rejsen fra Tasjkent til Bukhara uger. I
dag tager det 4 timer med tog. Bukhara er
en af Centralasiens mest stemningsfulde
byer, og var allerede gammel, da Alexander
den Store erobrede den i 329 f.Kr. Byens

beliggenhed på korsvejen mellem Merv,
Gurganj, Herat, Kabul og Samarkand gjorde
den til et attraktivt mål for mange krigsherrer. Deriblandt den arabiske hærfører
Qutaiba, som i begyndelsen af 700-tallet
bragte den muslimske tro til Bukhara.
Senere blev byen næsten fuldstændig
jævnet med jorden af Djengis Khan i 1200tallet. Men den rejste sig igen, og med de
handlende kom rigdom og velstand.
Bukhara var den sidste hovedstad i emiratet
Bukhara og blev belejret af Den Røde Hær
under Den Russiske Borgerkrig. I 1920
mando af den bolsjevikiske general Mikhail
Frunze byen, og den 31. August 1920
flygtede Emiren Alim Khan til Dushanbe i
Tajikistan. Citadellet (Arken) blev ødelagt,
og det røde flag blev rejst fra toppen af
Kalyan Minareten. Bukhara-Sovjetrepublik
eksisterede fra 1920 til 1925, hvorefter byen
blev integreret i USSR.
Ved ankomsten til Bukhara kører vi til
hotellet og indkvarteres. Herefter går vi
gennem byens centrale del på en
omfattende bytur. Vi begynder ved
Samanids Mausoleet. En arkitektonisk perle,

bygget i det 10 århundrede som hvilested for
regenter i det betydningsfulde Samaniddynasti. Mausoleet er det ældste monument
for Islamisk arkitektur i Centralasien. Perfekt
symmetrisk, kompakt i størrelse, men monumental i sin struktur, og med et væld af
stilarter med en central kuppel omgivet af
mindre kupler, portaler, søjler og indviklede
geometriske mønstre i murværket. I gå
afstand finder vi den storslåede Arkfæstning, der var residens for emiren, og et
symbol på emirens magt og vælde. Med de
20 meter høje mure var fortet en sikker
bastion for den lokale magthaver, og i
storhedstiden boede der knap 3.000
mennesker inden for murene.
Vi fortsætter til byens største attraktion, Poi
Kalyan-komplekset, hvor også byens
højeste minaret tårner sig op blandt
bygningsværker dekoreret med azur-blå og
emerald-farvede kupler. Arslan Khanminareten, også kendt som Dødens Minaret.
Det var her, den herskende emir indtil for
godt 100 år siden lod rivaler og forbrydere
kaste ud fra toppen. Her findes smukke
moskéer med fantastiske blå kupler,

dekorerede træporte og imponerende
pladser. Mange af byens største seværdigheder, herunder smukke moskeer med
fantastisk blå kupler, byporte og imponerende pladser, er samlet i Poi Kalyankomplekset. Po-i-Kalan eller Poi Kalan (som
betyder "ved foden af Den Store"), er et
islamisk religiøst kompleks. Den består af
tre dele, Kalan-moskeen (Masjid-i Kalan),
Kalan-minareten (Minrara-i Kalnn), som
navnet refererer til, og Mir-i-Arab Madrasaen. Placeringen af de tre strukturer
skaber en firkantet gårdsplads i centrum,
med Mir-i-Arab og Kalan-moskeen stående i
modsatte ender. Derudover er pladsen
omgivet af en basar. Arslan Khan Minareten,
er imponerende. Udført med brændte
mursten. Strukturen funderet ved en bred
base og den slanke cylindriske struktur
rejser og afsluttes med en øvre lanternelignende konstruktion. Legenden fortæller at
bygherren lod fundamentet sætte sig i tre år
inden byggeriet fortsattes. Herefter tog det
tre år at afslutte byggeriet. Den monumentale størrelse suppleres yderligere af et
indviklet sæt dekorationer bestående af
forskellige murværksteknikker i ekvilibristisk
udførte parallelle bånd af mursten der
dækker ydersiden af minareten. Minareten
er også kendt som Dødens Minaret. Det var
her, at den herskende emir indtil for godt
over 100 år siden lod rivaler og kriminelle
kaste fra toppen. Strukturens storhed
forbløffede Djengis Khan, så han undlod at
jævne minareten med jorden. Han troede
(fejlagtigt), at moskeen var et Khans palads.
Han ødelagde den oprindelige fredagsmoske, og resten af byen og efterlod kun
Kalan-minareten uberørt. De omkringliggende bygninger, Miri-Arab Madrasan og
Kalon-Moskeen. Masjid-i Kalan blev
genopført i 1515. Moskeens arkitektoniske
stil er inspireret af Bibi Khanum-moskeen i
Samarkand. I disse bygningsværker
kommer de karakteristiske blå kupler virkelig
til deres ret, og bygningerne er righoldigt
dekoreret med majolika og andre dekorative
fliser. Væggene i moskeen er alle dekoreret
primært med traditionelle kunstværker typisk
for den sene Timurid periode herunder blå
og hvide flise mosaikker og mønstrede
glaserede mursten.
I kort gåafstand fra Poi Kalyan komplekset
passerer vi Toks-basaren. I de gamle

kuppel-klædte handelsbygninger er der
fortsat masser af aktivitet. Værksteder og
småboder, producerer lokalt kunsthåndværk
af høj kvalitet, præcis som de har gjort i
århundreder. Delikate håndvævede tekstiler
som Centralasien er berømt for: suzani,
silke, ikat, træarbejder, puder, tæpper og
keramik i fantastiske farver. Lab-i-Hauztorvet med det store bassin er centrum for
byen, og her ligger tehuse, hvor ældre
usbekiske mænd drikker grøn te, snakker og

spiller brætspil. Et godt sted at afslutte
byturen. Overnatning på centralt beliggende
hotel.

Dag 4. Bukhara – på egen hånd
Der er masser af ting at opleve i Bukhara,
og derfor er denne dag perfekt til at drysse
rundt i centrum og suge indtrykkene til sig.
Selvfølgelig er den lokale guide behjælpelig,
og følger gerne med, men måske I har lyst til
at gå på opdagelse for jer selv. Taxi-kørsel
er billig og det koster ift danske priser næsten ingenting at hyre en taxi for en halv
dag. Den lokale guide har masser af forslag!
Overnating i Bukhara.
Dag 5. Bukhara – Samarkand.
Keramikværksted i Gijduvan. Ankomst til
Samarkand
I dag begiver vi os nordover til Gijduvan
beliggende mellem Zeravshan og Shimoliikanalen i et område, hvor bomuldsmarkerne
ligger tæt. Dette er den slagne vej, hvor
både Alexander den Store og Timur Lenk
drog ud på rejsen for at vinde prisen over
dem alle: Indien med al dens pragt og
rigdom. Efter 15 km stopper vi i Gijduvan.
Denne by er et af hovedcentrene for keramik

i Centralasien. Her kommer vi indenfor i et af
værkstedet og får lejlighed til at lære mere
om den lokale keramik og dens unikke
farver. Vi fortsætter herfra til Samarkand –
også omtalt som Sjælens Have, Islams
Juvel og Verdensspejlet. Denne Centralasiens mest sagnomspundne by har en
tusindårig lang historie som kulturcentrum
på Silkevejen. Ved ankomsten bliver vi
indlogeret på vores hotel for de næste to
nætter.

Dag 6. Samarkand. Byrundtur inkl.
Registan-pladsen, Gür-Emir, BibiKhanym-Moskeen, Sha-i-Zinda
nekropolen samt Ulugh Begs
observatorium
Samarkands rummer nogle af Centralasiens
ypperste kulturperler. Den mest berømte
seværdighed er uden tvivl Registanpladsen,
der ligger i det centrale Samarkand og er en
af verdens smukkeste pladser. På tre sider, i
perfekt arkitektonisk harmoni, er pladsen
indrammet af bygninger, minareter og
madrasaer. Her ligger Ulugbek-Madrasaen
og Tillya-Kari-Madrasaen sammen med Shir
Dor-Madrasaen som et enestående
arkitektonisk mesterværk, der er under

UNESCO’s beskyttelse. I 1220 blev byen
voldsomt hærget af Djengis Khans horder,
men fra 1369 oplevede byen endnu en
opblomstring under Timur Lenk, der gjorde
den til sin hovedstad. Navnet Registan
betyder" sandet sted "eller" ørken " på
persisk. Registan.pladsen var oprindeligt et
offentligt torv, hvor folk samledes for at høre
regenternes proklamationer og overvære
offentlige henrettelser. Pladsen blev
betragtet som centrum for den timuridiske
renæssance., og er indrammet af tre
Madraser.
Ulughbek Madrasaen blev bygget af Ulugh
Beg i det 15.århundrede. Imponerende med
en lancetformet portal flankeret af høje
minareter. Mosaikpanelet over indgangen er
dekoreret med geometriske stiliserede
ornamenter. Den firkantede gårdhave
omfatter en moske og forelæsningslokaler
og studenternes værelser Oprindeligt var
Ulugh Beg Madrasaeh en to-etagers
bygning med fire hvælvede darskhonas
(forelæsningslokaler).
Sher-Dor Madrasaen er fra det 17.
århundrede, beordret opført af en af
Samarkands herskere, Yalangtush
Bakhodur. Tigermosaikkerne med den
opgående sol på ryggen er specielt
interessant i deres skildring af levende
væsener og brug af persiske motiver. TllyaKori Madrasaen er opført i samme periode
som Sher-Dpr Madrasaen. Det var ikke kun
en bolig for studerende, men spillede også
rollen som Grand Masjid (fredagsmoske).
Den har en toetagers hovedfacade og en
stor gårdhave omkranset af sovesale, med
fire gallerier langs akserne. Moskeens
hovedhal er overdådigt forgyldt.
Gür Emir, eller Emirens Gravkammer, er en
anden af Samarkands smukke bygninger.
Den indtager en vigtig plads i historien for
centralasiatiske arkitektur som en forløber
og model for senere gravmæler for i Kabul,
Delhi og Taj Mahal i Agra. Gur-e Amir er
persisk for "kongens grav". Timur Lenk
beordrede i 1404 Gur Emirs flotte azurfarvede kuppel og mausoleum færdiggjort til
ære for sit afdøde barnebarn, Muhammed
Sultan. Da Timur Lenk døde i 1405, blev
også han begravet her. Hans to sønner,
Shah Rukh og Miran Shah, samt

børnebørnene Ulugh Beg og Muhammed
Sultan er også stedt til hvile her. Også
Timurs lærer Say-yid Baraka er hædret med
et gravmæle. På den smukt dekorerede
kuppel er der poetisk skrevet: ”Skulle himlen
forsvinde, vil kuplen erstatte den”.
Timurs forbandelse: Da sovjetiske arkæologer ønskede at åbne Timur Lenk ' s grav,
forfærdedes de lokale forfærdede. Rygterne
ville vide, at åbning af graven ville forbande
dem, der åbnede den. Lokale ledere forsøgte at advare udgravningsteamet om
risikoen, men forgæves. Graven er indskrevet med to advarsler, der lyder: "Når jeg
opstår fra de døde, skal verden skælve" og
”den, der forstyrrer min grav, vil frigøre invaderende hære mere forfærdelig end jeg".
Graven blev åbnet den 20. juni 1941, to
dage før Operation Barbarossa begyndte –
den tyske invasion af Rusland. Stalin troede
åbenbart på forbandelsen og beordrede
Timur genbegravet. Ifølge legenden blev
resterne af Timur ført til frontlinjen i
Stalingrad for at inspirere de muslimske
tropper i Den Røde Hær. Tamerlane blev
genbegravet per Islamiske begravelsesritualer den 20. december 1942, cirka en måned
før Sovjet-sejren ved Stalingrad (skønt den

Sher-Dor Madrasaen, Registan Pladsen, Samarkand

tyske hær ved Stalingrad allerede var
omringet og på randen af tilintetgørelse).
Bibi-Khanym-moskeen er et andet vigtigt
monument i Samarkand, angiveligt opkaldt
efter Timurs elskede hustru. I det 15.
århundrede var det en af de største og mest
storslåede moskeer den i Islamiske verden.
Jordskælv og rystelser gjorde at den i midten af det 20.århundrede fremstod som en
stor ruin, men store dele af moskeen blev
restaureret i sovjettiden. Efter sin indiske
kampagne i 1399 besluttede Timur at opføre
en gigantisk moske i sin nye hovedstad. Da
han vendte tilbage fra sin militære
kampagne i 1404, var moskeen næsten
færdigbygget. Timur var imidlertid ikke
tilfreds med konstruktionen og beordrede

straks forskellige ændringer, især på
hovedkuplen. Omfanget af Timurs planer
pressede datidens bygningsteknikker til
yderste grænse, og bygningens udformning
og konstruktion imponerede ikke, f.eks. kan
kuplen ikke ses fra den inderste gård og
proportionerne af de øvrige bygninger er
uhensigtsmæssige. De tre kupler er udført
sofistikeret, Timurs tid taget i betragtning.
Her blev der anvendt en vigtig innovation en dobbelt konstruktion. Der er et hulrum
mellem det indre loft og den ydre kuppel I
midten af gården ligger den enorme Koranstand, udført i marmorblokke. Efter besøget
af moskeen, er der tid til shopping på den
nærliggende Siyob.basar. Her kan du finde
friske og tørrede frugter - og det berømte
Samarkand-brød der er kendt i hele
Usbekistan. Det kan holde sig spiseligt i
uger (og med fordel hjemtages til Danmark).
Om eftermiddagen fortsættes til Shah-iZinda-nekropolen – en samling gravmæler,
der nærmest udgør en lille by. Den flotte
indgangsportal med de farverige kakler og
den smalle, godt 200 meter lange gade med
tætliggende mausoleer på begge sider er
enestående. Navnet Shah-i-Zinda betyder
"den levende konge" er knyttet til legenden
om, at Prophetutham Ibn Abbas, en fætter til
Profeten Muhammad, er begravet her. Han
kom til Samarkand med den arabiske

invasion i det 7. århundrede for at prædike
Islam. Legenden fortæller, at han blev
halshugget pga. sin tro, men at han ikke
døde: Han tog hovedet og gik ind i Paradisets Have, hvor han stadig bor. Vi besøger
også Ulug Begs observatorium fra 1429.
Observatoriet var blandt de ypperste i
verden i 1400-tallet, og de observationer,
der dengang blev foretaget, er stadig
gyldige i dag. Ulugh Beg, barnebarn af
Timur, blev hersker over Samarkand i det
15.århundrede. Overnatning på hotellet i
Samarkand.

Dag 7. Samarkand. Koni-Ghil-Meros
værksteder, profeten Daniels mausoleum
og retur til Tasjkent. Afskedsmiddag
Vi begynder dagen med at køre ud til KoniGhil-Meros, en workshop med alskens
traditionelle usbekiske kunsthåndværker,
bl.a. papirfremstilling som har en lang
historie i området, og på værkstedet får vi at
se, hvordan bark fra morbærtræet bliver
omdannet til fint papir. Vi besøger profeten
Daniels mausoleum. Den gammeltestamentlige profet optræder omkring år 600 f.Kr., og
hans jordiske rester hævdes at være begravet ikke færre end seks steder – tre i Irak, to
i Iran og altså også her i Samarkand. Legenden siger, at det er Daniels hånd, der er
stedt til hvile her, efter at den som relikvie
blev hjembragt af Timur Lenk. Mange pilgrimme kommer til mausoleet, der er en
helligdom for både kristne, jøder og muslimer. Vi kører retur til Tasjkent og nyder en
dejlig afskedsmiddag.

Dag 8. Hjemrejse
Vi flyver fra Tasjkent og lander i København.
Velkommen hjem!
Michael
Westerbjerg
Andersen, Sovietistan
Travel
08112021

