
 

 

 

USBEKISTANS Silkevejsbyer -  

11-dage med rejseleder. Navruz-festdage, 

silke & keramik og forårsklædte landskaber  

13.marts – 23.marts 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tag med Sovietistan Travel til blomstrende og forfriskende Usbekistan der emmer af forår og duftende 

abrikostræer. Navruz er forårets første dag og begyndelsen på det persiske nytår. Navruz bliver fejret d. 

21.marts i Usbekistan. På denne dag er det forårsjævndøgn på den nordlige halvkugle. Solen er direkte 

oven over ækvator, også i dette øjeblik er Nordpolen og Sydpolen på terminatoren, og sollyset er delt lige 

mellem hemisfærerne. Navruz er blevet fejret i mindst 3000 år og i dag bliver festivalen Navruz fejret i 

mange lande. navruz blev officielt registreret på UNESCO’s liste over immaterielle kulturarv i 2009. I dag er 

Navruz en officiel helligdag i Usbekistan og fejres altid den 21. marts. Festen er spredt over flere dage der 

fejres med koncerter og optog. Som forberedelse til ferien rydder folk deres hjem og mahallas (kvarterer) 

og køber nyt tøj. Før, under og efter Navruz tilberedes ”sumalak”, en sød pasta fremstillet af spiret hvede 

og koges i en stor kazan (kedel). Her er masser af skønne og inspirerende fotomotiver at finde blandt de 

forsamlede imødekommende festdeltagere.  

Silkevejens karavanebyer har gennem århundreder været verdenscivilisationens hovedfærdselsåre, besøgt 

af tungt læssede kameler og handlende. Vi følger deres spor til de legendariske byer Samarkand, Margilan 

og Tasjkent, hvor funklende kupler, gamle moskéer og minaretter udgør et farvemættet virvar i smukke 

mosaikker. Her funklede og brast Alexander den Stores, Djengis Khans og Timur Lenks riger.  

Vi begynder rundrejsen i Usbekistans hovedstad Tasjkent. Herfra kører vi i egen bus til Fergana-regionen. 

Her tilbringer vi spændende og berigende dage. Retur til Tasjkent og videre til Timur Lenks fødeby 

Shakhrisabz for at havne i Samarkand med de magisk smukke azurblå kupler, minareter og enestående 

bygningsværker. Retur i Tasjkent går rejsen hjemad. 

Vi har lagt ruten så den fører igennem nogle flere af de smukkeste Silkevejsbyer og vi besøger områder, der 

endnu ikke er blevet overrendt af turister. Her strækker blomstrende abrikoslunde og mandeltræer sig 

mellem vinmarker og hyggelige små landsbyer langs de spektakulære kirgisiske bjerge på grænsen mellem 

Tadsjikistan Kirgisistan og Usbekistan. Her venter eksotiske og krydderiduftende basarer med 

farvestrålende silkeboder blandt venlige forretningsdrivende og lokalbefolkning.  

Våren kommer tidligt til denne del af Usbekistan, og med våren kommer blomstrende abrikoslunde og 

mandel-/kirsbær-/ferskentræer blandt vinmarker og charmerende landsbyer. Fergana og nabobyen 

Margilan er en af Usbekistans mindre besøgte seværdigheder og rummer samtidig en af Usbekistans ældste 

byer. I 2007 fejrede Margilan 2000-årsdag. Margilan ligger i den sydlige del af Fergana-dalen, og var kendt 

som et krydspunkt for Silkevejens karavaner. Så langt tilbage som i det 10. århundrede var Margilan kendt 

for handlen og produktionen af smukke silkestoffer. Selv i dag betragtes Margilan som silkehovedstaden i 

Usbekistan. Her produceres den berømte khanatlas, vævet og farvet håndværk med respekt for de gamle 

traditioner. Forbløffende i skønhed og originalitet. Og selvfølgelig udgør denne palet af farver og 

mennesker en fantastisk mulighed for fotografer! I løbet af opholdet besøger vi også en særegen 

yngleplads for Hvid Stork. I århundreder har storke benyttet spredtstående redetræer på en muslimsk 

gravplads. Nogle af rederne har fantastiske dimensioner, og stedet rummer en særegen og fredelig 

stemning som ubetinget er en herlig udfordring for fotografer. 

Den sagnomspundne og romantiske Samarkand får også et besøg med på vejen. Den gamle by er optaget 

på UNESCO’s verdensarvsliste og rummer bl.a. den mytiske og smukke Registanplads, der ligger i det 

centrale Samarkand. Ud over Registanpladsen skal vi se Gur-Emir, eller Emirens Gravkammer, en anden af 

Samarkands smukke bygninger, og Shah-i-Zinda-nekropolen – en samling gravmæler, der nærmest udgør 

en lille by med den flotte indgangsportal der med farverige kakler og den smalle, godt 200 meter lange 

gade med tætliggende mausoleer på begge sider udgør spændende fotomuligheder. Vi har planlagt at 

tilbringe 21.marts med et besøg i Shakhrisabz, 80 km syd for Samarkand. Byen ligger i en højde af 622 m, og 



 

 

 

historisk kendt som Kesh eller Kish. I dag er byen primært kendt som fødestedet for den tyrkisk-mongolske 

erobrer Timur fra det 14. århundrede.  

Usbekistan udgør en kulturel smeltedigel, med komfortable hoteller og køretøjer -  en venlig og 

imødekommende befolkning med mange nationaliteter, heriblandt turkmenere, usbekere, kirgisere, 

russere og kasakker. På turen gennem Usbekistan benytter vi egen bus, indkvarteres på komfortable 

hoteller og besøger lokale restauranter. Vi har god tid undervejs til at nyde og fordybe os i den særlige 

usbekiske stemning. Landet strækker sig gennem Kyzul-Kum ørkenen til det vestlige Kina og det nordlige 

Himalaya. Her er det klassiske Transoxiana som rummer de berømte karavanebyer der ligger som perler på 

den gamle Silkevej og beriger den rejsende med masser af syns- og sanseindtryk. Her er eksotisk duftende 

basarer, markeder, boder hvor man kan købe smukt kunsthåndværk til priser der kan forhandles til en 

gensidig tilfredshed.  Dette er også en rejse til flere ”klassiske” og mindre kendte Silkevejsby-

seværdigheder, og giver den rejsende en gennemført og grundig oplevelse af det imødekommende land, 

hvor eventyret stadig fornemmes. 

 

Kort Dag-til-dag program 

Dag 1: 13.03 - Afrejse 

Dag 2: 14.03 - Ankomst Tashkent. Tashkent 

Dag 3: 15.03 - Tashkent – Ferghana 

Dag 4: 16.03 - Ferghana 

Dag 5: 17.03 - Ferghana 

Dag 6: 18.03 - Ferghana – Tashkent 

Dag 7: 19.03. Tashkent - Samarkand 

Dag 8: 20.03 - Samarkand  

Dag 9: 21.03 - Shakrisab 

Dag 10: 22.03 - Samarkand - Tashkent 

Dag 11: 23.03 - Hjemejse 

 



 

 

 

Dagsprogram 

Dag 1. Afrejse Skandinavien  

13.03: Afrejse fra København, Oslo eller Stockholm. Vi organiserer gerne indkvartering i Tasjkent for alle 

som ønsker at ankomme eller afrejse f. eks en dag eller to i forvejen.  

Dag 2. Ankomst Tasjkent. Byrundtur.  

Velkommen til Usbekistan! 

14.03: Vi lander i Usbekistans hovedstad Tasjkent tidligt om morgenen, og når indrejseformaliteterne er 

overstået, kører vi til vores hotel, hvor der vil være mulighed for at slappe af, inden dagens program 

begynder. Tasjkent har siden russernes erobring i 1865 været landets port mod øst og siden 1939 været 

landets hovedstad. Byen har en lang og omtumlet historie; omkring 400-tallet omtales den under navnet 

Stjasi, herefter fulgte en række erobringer af tyrkere, arabere, Djengis Khan, Timur Lenk, kasakhiske, 

kalmukiske nomader og siden begyndelsen af 1800-tallet samaniderne. I 1966 ramte et voldsomt jordskælv 

Tasjkent, og store dele af byen blev ødelagt. Derfor er Tasjkent i dag præget af moderne bygninger, hvis 

udsmykninger og stil dog er stærkt præget af den usbekiske og russiske kultur.    Dagens byrundtur byder 

bl.a. på Khazrati-Imom, som er et smukt kompleks med flere koranskoler og moskéer. Her ligger blandt 

andet Djuma-moskéen og den fornemme koranskole Barak Khan-Madrasaen, hvor den ældste håndskrevne 

koran – Uthman Qur’an – opbevares. I Abdul Kassim-Madrasaen viser dygtige usbekiske kunsthåndværkere 

eksempler på silkepapirsmaling, træarbejder, keramik og andet af deres flotte kunsthåndværk. Vi besøger 

efterfølgende den nærliggende basar hvor der handles med alt fra grøntsager og brød til tøj og 

husholdningsartikler. Vi prioriterer også et besøg i den berømte Tasjkent Metro, som er dekoreret med 

marmor og granit, og hvor det for ganske nyligt er blevet tilladt at fotografere. O/N hotel i Tasjkent 

 



 

 

 

Dag 3. Tasjkent – Fergana 

15.03: Efter morgenmad fortsætter vi med egen bus (315 km) til Fergana i det det østlige Usbekistan via . 

Byen er hovedstad i en provins af samme navn. Undervejs (efter ca. 250 km) gør vi ophold i Kokand. En lille, 

men interessant og vigtig by med en lang historie. Som mange andre byer i Fergana-dalen blev Kokand 

grundlagt i en tæt befolket oase på den gamle Silkevej. I det 13. århundrede ødelagde mongolerne byen. 

Ifølge skriftlige kilder genoplivede hersker Abdu-Raim Beg byen Kokand (Khuk-kon) i 1732, og i 1740 blev 

byen gjort til hovedstad for et Khanatet i Kokand. Byen blomstrede og nåede sit højdepunkt i midten af det 

19. århundrede, da byen dominerede omfattende territorier i nutidens Usbekistan, Tadsjikistan og 

Kirgisistan, herunder Tasjkent. I 1876 erobrede den russiske general Skobelevs hær Kokand og byen blev 

en del af det russiske imperium. I dag er Kokand en grøn og hyggelig moderne by med en befolkning på 

omkring 250 tusind mennesker. Det meste kendte bygningsværk i Kokand, er Khudoyar-khan (Urda) –

paladset. Et storslået arkitektonisk kompleks, som var residensen for Khudoyar Khan, den sidste hersker 

over Khanatet i Kokand. Paladset blev bygget i 1871 centralasiatiske arkitektoniske traditioner. Vi foretager 

en hurtig gennemgang, finder et frokoststed i byen, og fortsætter den sidste vejstrækning til Fergana. Ved 

ankomsten er der tid på egen hånd. O/N Fergana 

Dag 4. Margilan - Kumtepa Basaren & Silkeproduktion 

16.03: Margilaner en af Usbekistans mindre kendte seværdigheder. Det er en af usbekistans ældste byer. I 

2007 fejrede byen 2000-årsdag. Margilan ligger i den sydlige del af Fergana-dalen og ligger på et malerisk 

sted, ved Silkevejen. Her mødtes karavanerne fra det forgrenede vejnet, inden de fortsatte mod nye 

horisonter. Så langt tilbage som i det 10. århundrede var Margilan kendt for sine smukke silkestoffer. Selv i 

dag betragtes Margilan som silkehovedstaden i Usbekistan. Her produceres den berømte khanatlas, vævet 

og farvet håndværk med respekt for de gamle traditioner. Forbløffende i skønhed og originalitet. Vi besøger 

Kumtepa Basaren, hvor der handles alt mellem himmel og jord. Naturligvis udgør denne palet af farver og et 

levende menneskemylder en fantastisk mulighed for fotografer! Senere på dagen prioriterer vi et besøg på 

en af byens 

silkefabrikker 

inden vi returnerer 

til vores hotel i 

Fergana. O/N 

Fergana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dag 5. Fergana – Rishton – Oltiariq - Fergana 

17.03: Vi står tidligt op,og efter morgenmaden kører vi vestpå gennem blomstrende frugtplantager. 

Morgenlyset giver fine muligheder for spændende motiver, og dagens første stop bliver landsbyen Rishton 

40 km vest for Fergana på grænsen til Kirgisistan. 

Rishton er kendt for sin keramik - omkring 90% af 

den keramik, der tilbydes i Usbekistan, er fremstillet 

af de omkring 1000 keramikere i Rishton. Keramik er 

blevet produceret i Rishton i mindst 800 år. Der 

anvendes kun lokalt tilgængelige råmaterialer i 

Rishton-keramik, såsom rødt ler fra en nærliggende 

lergrav, eller hvid ler fra Angren. Et kendetegn ved 

Rishton-keramik er ornamenter og mønstre som er 

malet i blå og turkis farver. Keramikken produceres 

og forhandles i små boder på gader og stræder. 

Efter frokosten fortsætter vi til Oltiariq som i mange 

århundreder har været blandt de førende inden for 

dyrkning og opbevaring af friske druer. I Usbekistan 

en historie med blomstrende, faldende, 

ødelæggelses- og genoplivningsperioder. På trods 

af alle barrierer er  usbekere fortsat med at dyrke 

druer som en nærende mad. På grund af den lange 

varme periode på året dyrkes der over 37 druesorter 

i Usbekistan. Druer, der modnes i august måned, 

opbevares hele vinteren igennem til om foråret det 

følgende år ved hjælp af gamle teknikker der er gået 

i arv gennem generationer. Druerne dyrkes primært 

for konsumering. Som friske, såvel som tørrede 

rosiner og juice. Foran byens huse, langs gader og 

stræder dyrkes nogle af de fineste sorter, og 

opbevares uplukkede i deres vinstokke indtil de 

kolde måneder i december og januar, hvor de 

eksporteres til Nytårs højtiden i Moskva og Sankt 

Petersburg. Selve byen og omgivelserne udgør 

charmerende motiver, hvor byens huse er malet i 

fine og forskellige farver, og hvor indgangsportalerne 

i sig selv er imponerende.  Nogle af sorterne fra 

Oltiariq-regionen er Husseini og Kelinbarmoq, der 

kan oversættes som Lady- eller Bridefingers for 

deres langstrakte form. Der bliver afsat tid på egen 

hånd, til at gå på opdagelse, og det hænder ofte at 

besøgende bliver inviteret indenfor af de lokale. Efter 

(afhængig af tiden) besøget i Oltiariq returnerer vi til 

Fergana. Om aftenen besøger vi et kendt og 

charmerende spisested som er beliggende ved syv 

kildevæld, og indtager – iflg. de lokale – Usbekistans 

bedste pilaf, under store platan-træer. O/N Fergana   

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dag 6. Fergana – Tasjkent via Xo'ja Turob buva ziyoratgohi i Namangan-provinsen – Hvid Storke på 

yngleplads 

18.03: Efter morgenmaden returnerer vi til Tasjkent. Undervejs gør vi ophold ved a Xo'ja Turob buva 

ziyoratgohi. Et særegent sted hvor Hvide Storke i århundreder har anlagt reder i toppen af gamle træer 

blandt gravmæler på et muslimsk pilgrimssted. Mere end 50 par opholder sig på redepladserne fra 

begyndelsen af marts. Efter redernes imponerende størrelse er det nemt at forestille sig, at storkene i mange 

år har fundet redemuligheder i en region, hvor der ikke er meget skov, eller redemuligheder, og det er 

spændende at opleve storkene i disse omgivelser.  Vi fortsætter til Tasjkent, og resten af dagen er på egen 

hånd. O/N Tasjkent 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dag 7. Tasjkent - Samarkand 

19.03: Vi fortsætter 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 to 

nætter. Byen rummer nogle af Centralasiens mest enestående 

kulturperler. Den mest berømte seværdighed er 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.  Ud over 

Registanpladsen skal vi se Gur-Emir, eller Emirens Gravkammer, en anden af Samarkands smukke 

bygninger. Timur Lenk beordrede i 1404 Gur Emirs flotte kuppel og mausoleum færdiggjort til ære for sit 

afdøde barnebarn, Muhammed Sultan. Da Timur Lenk døde i 1405, blev også han begravet i Gur-Emir. På 

den smukt dekorerede kuppel er der poetisk skrevet: ”Skulle himlen forsvinde, vil kuplen erstatte den”.  Vi 

afslutter dagen ved Shah-i-Zinda-Nekropolen, der er en samling gravmæler, der nærmest udgør en lille by 



 

 

 

med den flotte indgangsportal der med farverige kakler og den smalle, godt 200 meter lange trappe der leder 

op til gravmælerne. O/N Samarkand 

Dag 8. Samarkand. Byrundtur inkl. Registanpladsen, Gur Emir og Bibi Khanum moskeen 

20.03: Vi tilbringer hele dagen i Samarkand og foretager en omfattende bytur, hvor vi gennemgår byens 

historie på vores vej rundt til de største og mest berømte seværdigheder. Usbekisk vin er ukendt for de 

fleste, men rent faktisk har usbekerne lavet vin i årtusinder. Der bliver tid på egen hånd. Vi afslutter dagens 

program med et kort besøg ved byens statsejede vinfabrik og får ved selvsyn lov til at smage og hører 

nærmere om usbekisk vinproduktion. O/N Samarkand 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Dag 9. Shakrisabz - NAVRUZ  

21.03: Efter morgenmad foretager vi en dagstur til Timur Lenks fødeby, Shakrisabz - eller Kesh som byen 

hed dengang - hvor han begyndte sin livsbane fra fårehyrde til hersker over et imperium. Han nedstammede 

fra mongolske krigere, der var draget vestpå i forbindelse med styrkelsen af det store mongolske imperium. 

Således betragtede han sig selv som en direkte efterkommer af Djengis Khan. Omkring 1370 mobiliserede 

Timur Lenk områdets stammer til en række storstilede felttog. De blev motiveret af udsigten til bytte, og 

Timurs felttog fik derfor mere karakter af store, blodige plyndringstogter end af egentlige erobringer – derfor 

er det også med blandede følelser at den besøgende  den groteske gigantiske statue af Timur Lenk hvor 

brudepar kappes om pladsen ved statuens fod. I 1380 afsluttede Timur erobringen af Khwarezm; siden gik 

felttogene til Khorasan og Iran (1383-85), Kaukasus, Mesopotamien og de sydrussiske stepper (ca. 1386-

94), Nordindien (1398-99) og Syrien, Irak og Anatolien (1399-1402). Timur døde under forberedelserne til et 

angreb på Kina, hvorefter hans løse storrige faldt fra hinanden. Samarkand er Timur Lenks by – ingen tvivl 

om det, men han glemte aldrig sine rødder. Tværtimod gjorde han sig store anstrengelser for at forskønne 

og befæste sin fødeby. Vældige mure blev opført omkring byen med voldgrav og vindebroer. Haver blev 

anlagt og paladser blev opført. Her er ruinerne af Ak-Saray-paladset og byen er tudsegammel. I 2002 

fejrede byen 2700 års jubilæum. Dagens største attraktion er naturligvis usbekernes fejring af Navruz. På 

denne dag er hele området omkring Ak-Saray paladset fyldt med feststemte usbekere i alle aldre. Folk 

strømmer til byen fra provinsen, og der er masser at opleve. Skoleklasser har forberedt sig og optræder for 

de forbipasserende der nysgerrigt kigger på hinanden, og ikke mindst på en flok Skandinaviske turister, der 

vil få mere end travlt med at fotografere og blive fotograferet. Man føler sig ekstra velkommen på en 

Navruz-festdag, og der bliver mange indtryk at fordøje når vi returnerer til Samarkand. O/N Samarkand 



 

 

 

 

 



 

 

 

Dag 10. Samarkand – Tasjkent  

22.03: Efter morgenmaden kører vi mod Tasjkent (350 km). Få timers kørsel fra Samarkand bliver området 

mere kuperet. Grønne højdedrag og karske klipper rejser sig til begge sider. Flere steder langs vejen ses 

store marker med bomuld ”det hvide guld” som på godt og ondt har formet Usbekistans historie og hele 

Centralasien. Omfattende kunstvanding og efterfølgende udtørring af Aral-søen har forårsaget en af klodens 

værste miljøkatastrofer på s tørrelse med Tjernobyl-udslippet i Ukraine i 1986. Hele det vestlige Usbekistan 

lider af vandmangel og tilsaltet drikkevand på grund af det sænkede grundvandsspejl. Hele Centralasiens 

klima er ændret som følge af Aral-søens udtørring. Ud på eftermiddagen er vi retur i Tasjkent, og 

indkvarteres på hotel. Om aftenen mødes vi til fælles afskedsmiddag  

Dag 11. Hjemrejse 

23.03: Tidlig afgang og ankomst til Skandinavien senere på dagen grundet tidsforskellen. Velkommen hjem! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORPLEJNING: Maden er aldeles glimrende! I Usbeksitan 

serveres der sædvanligvis flere retter som f.eks supper, 

fjerkræ, grønsag er o g pilaf - risretter med fåre- og lammekød 

og brød/pasta. Til måltiderne kan der købes øl, vin og vand. 

Klima: Udpræget tørt fastlandsklima. Somrene i Usbekistan er 

varme, hvorfor det er en kæmpefordel at be søge Usbekistan i 

det tidlige forår og efterår. Klimaet vil føles lunt og behageligt. 

Se i øvrigt folderen der tilsendes om "Praktiske rejsetips" der 

forklarer og specificerer.  

Inden afrejse vil alle deltagere modtage det 

senest opdaterede program, der har til hensigt 

at orientere og resultere i  den mest smidige 

afvikling af rejsen. 

 

Prisen for arrangementet er beregnet for 

minimumsantallet på otte dvs. rejsen gennemføres 

med blot otte deltagere.   

   

Priserne inkluderer Skandinavisk rejseleder ● 

Praktiske informationer ● Lokal (engelsktalende) guide 

● Indkvartering ● Fly Skandinavien – Tasjkent på 

økonomiklasse inkl. skatter & afgifter ● Lokaltransport 

ifølge program ● Samtlige overnatninger i Usbekistan 

på komfortable turistklasse hoteller i dobbeltværelse ● 

Måltider iht program i Usbekistan ● Diverse tilladelser 

og entreer ifølge program ●  

Prisen inkluderer ikke Drikkevarer under opholdet i 

Usbekistan og ved restaurantbesøg ● Personlige 

udgifter (evt. ekstra arrangementer) ● Drikkepenge til 

lokale chauffører og guider ● Rejseforsikring 

(obligatorisk) ● Evt. tillægsforsikringer ● Evt. 

tillægsarrangementer ● Lommepenge ● Fototilladelser 

ca. 1 USD/seværdighed. 

 

 



 

 

 

 


