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HARI 1
JAKARTA – TASHKENT
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk memulai penerbangan menuju
Tashkent.
HARI 2
TASHKENT - SAMARKAND ( MS/MM )
Setibanya di bandara Tashkent, setelah melewati proses imigrasi dan custom, menuju bis dan Anda akan langsung
melanjutkan perjalanan menuju ke Samarkand kota terbesar kedua di Uzbekistan dan seusia dengan kota Babilonia
atau Roma. Setibanya di Samarkand, Anda akan diajak mengunjungi kompleks monumen Al Bukhary. Al Bukhary
adalah seorang sarjana Islam yang menulis koleksi hadits yang dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari, yang dianggap oleh
Muslim Sunni sebagai salah satu koleksi Hadits yang paling otentik. Dia juga menulis buku-buku lain seperti Al-Adab AlMufrad. Setelah makan malam menuju hotel untuk beristirahat.

Hotel : Ideal Hotel (*3) atau setaraf

HARI 3
SAMARKAND ( MP/MS/MM )
Hari ini, Anda akan diajak city tour di kota Samarkand yang terletak di lembah sungai Zerafshan. Anda akan diajak
mengunjungi tempat wisata yang paling menonjol seperti Registan Square sebuah kompleks dari tiga Madrasah
menarik yang berasal dari abad 15-17 yang menjadi sorotan utama Samarkand dimana tidak ada orang yang bisa
berhenti mengagumi keindahan dan keagungannya, Kompleks arsitektur Shakhi-Zindeh mewakili koleksi besar
mausoleum yang berasal dari abad 11-15 yang menjadi bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO, Mausoleum Guri
Emir dan Bibi Khanum Mosque yang dibangun untuk menghormati istri Tamerlane setelah kampanyenya yang sukses
di India. Selesai tour, kembali ke hotel untuk bermalam.

Hotel : Ideal Hotel (*3) atau setaraf

HARI 4
SAMARKAND – GIJDUVAN – BUKHARA ( MP/MS/MM )
Setelah makan pagi Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bukhara. Dalam perjalanan, kita akan singgah di
desa Gijduvan untuk mengunjungi tempat kerajinan gerabah ternama dimana keterampilan telah diturunkan dari
generasi ke generasi. Keramik Gijduvan dibedakan berdasarkan pola geometris dengan warna hijau dan biru
mendominasi dekorasi produk. Setibanya di Bukhara, menuju hotel untuk bermalam.

Hotel : Old City Hotel (*3) atau setaraf

HARI 5
BUKHARA ( MP/MS/MM )
Hari ini Anda akan menjalani city tour sehari penuh di kota Bukhara yang mempesona. Pertama-tama Anda akan
mengunjungi benteng paling kuno di Bukhara yang berasal dari abad ke-4 bernama Citadel Ark yang berfungsi sebagai
istana untuk beberapa dinasti Kekaisaran Bukhara. Kemudian Anda akan melihat Mausoleum Samanids sebuah
mahakarya arsitektur nyata dari abad ke-9-10, dilanjutkan ke Chashma Ayub yang berarti sumur Ayub dan Bolo-Hauz
Mosque yang dikenal juga sebagai masjid empat puluh kolom yang dibangun untuk menghormati gubernur Bukhara
Abu-Fayud Khan. Anda juga memiliki kesempatan untuk berjalan di sepanjang kubah perbelanjaan dan mengunjungi
salah satu madrasah paling terkenal di Bukhara bernama Nodir Divan Begi yang juga merupakan bagian dari Lyabi
House Ensemble pusat tamasya terkenal di Bukhara. Setelah makan malam kembali ke hotel untuk beristirahat.

Hotel : Old City Hotel Hotel (*3) atau setaraf

HARI 6
BUKHARA - TASHKENT with Train – CHIMGAN MOUNTAINS – TASHKENT ( MP/MS/MM )
Pagi ini, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Tashkent dengan menggunakan train. Setibanya Anda akan
langsung menuju ke Pegunungan Chimgan. Di sini, Anda akan naik chair lift menuju puncak untuk menikmati
keindahan alam Beldersay Peak. Setelah selesai, Anda akan kembali ke kota Tashkent. Dalam perjalanan kembali ke
kota Tashkent, Anda akan diajak singgah di pantai tepi danau Charvak yang merupakan danau buatan dan resor
populer di wilayah Tashkent. Malam hari diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.

Hotel : Tourist Inn Hotel (*3) atau setaraf

HARI 7
TASHKENT Free Time ( MP/-/- )
Setelah makan pagi di hotel, hari ini Anda akan mempunyai waktu bebas yang bisa Anda gunakan untuk menjelajahi
kota Tashkent.

Hotel : Tourist Inn Hotel (*3) atau setaraf

HARI 8
TASHKENT - JAKARTA ( MP )
Pagi ini, Anda akan diantar ke Bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, maka tibalah kita
pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan manis bersama kami. Terima kasih atas partisipasi
Anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya.

*Harga Tour berdasarkan minimum keberangkatan 15 peserta

DEPARTURE DATE 2021

January : 20
February : 10
March : 10

ADULT / CHILD

SINGLE SUPPLEMENT

Rp 17,6 Juta

Rp 3,5 Juta

Twin Sharing

HARGA TERMASUK

1 Room / 1 Person

HARGA TIDAK TERMASUK

1. Tiket International Uzbekistan Airlines (Economy
Class) dengan kondisi Group Fare, Non Endorse, Non
Refundable
2. Fuel Surcharge, Airport Tax International, YQ
3. Bagasi 20 Kg sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan
4. Akomodasi bintang 3* berdasarkan 1 kamar berdua
5. Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
6. Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
7. Asuransi Perjalanan Standard group (hanya

1. Tipping Tour Leader Rp 350.000/orang
(Dibayarkan langsung ke TL di bandara)
2. Tipping Guide & Driver Rp 510.000/orang
3. PCR Test
4. Biaya foto dan video di tempat wisata
5. Pembuatan passport dan dokumen lainnya
6. Tips Restaurants, Porter Bandara, Bell Boy
Hotel, dll
7. Biaya pengeluaran pribadi misalnya makanan
dan minuman tambahan, tour tambahan,
mini bar, laundry, dan lainnya
mengcover peserta berusia 69 tahun ke bawah)
8. Kelebihan bagasi pesawat
8. PPN 1%
9. Biaya lain yang tidak termasuk di atas
Syarat dan Ketentuan :
1. Uang muka sebesar Rp 7.000.000.-/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (nonrefundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
2. Uang muka / deposit tidak mengikat kurs
3. Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
4. Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
5. Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi
penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar
tour mendekati tanggal keberangkatan.
6. Pembatalan :
- 15-34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.
- Kurang dari 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.
7. Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l/Fuel Surcharge & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

