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Özbek stan-Kırgız stan-Kazak stan Turu (SemerkandBuhara-H ve-Taşkent-B şkek-Almaata)

2.249,00 USD
11.878,09 TL

19.04.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli
Vizesiz

1.Gün: İstanbul-Semerkand
Atatürk Haval manında buluşuyoruz. B let, bagaj ve gümrük şlemler n n ardından Özbek stan’ın öneml
kentler nden b r olan Semerkand'a hareket ed yoruz. Gecem z uçakta geç yor.

2.Gün: Semerkand
Sabah erken saatte Semerkand’a varışımızın ardından alanda b z bekleyen aracımız le erken check- n yapmak ç n
otel m ze geç yoruz. D nlenmek ç n serbest zaman. Ardından Semerkand şeh r turumuza başlayacağız. Rotamızın lk
varış noktası Orta Asya Türk m marlığının nad r örnekler nden b r olan Reg stan Meydanı olacak. Reg stan Meydanı
üç medreseden barett r. Uluğbey Medreses , Ş r-Dor Mereses ve T lla-Kar Medreses . Reg stan Meydanını gördükten
sonra fotoğraf ve v deo çekmek ç n serbest zaman ver lecekt r. İslam yet Orta Asya’ya get ren Qusam Ibn Abbas’ın
mezarının da bulunduğu efsanelere konu olan Shah Z nda Kompleks , ünlü mparator T murlenk’ n mezarı Gur Em r
Mozoles , Semerkand’ı kültürel anlamda z rveye taşımış mparatora adanmış Uluğbey Gözlemev ve Merkez Çarşı da
görülecekler arasındadır. Semerkand’da yerel restoranda alınacak akşam yemeğ sonrası otel m ze transfer ve
geceleme.

3.Gün: Semerkand-Buhara
Sabah erken alacağımız kahvaltının ardından otel lob s nde rehber m z le buluşarak Semerkand tren stasyonu’na
transfer oluyoruz. Semerkand – Buhara Afros yab hızlı tren le Buhara’ya hareket edeceğ z. Buhara’ya varışımıza
st naden, tren stasyonunda karşılanarak aracımıza geçeceğ z. Sonrasında Buhara şeh r turumuza başlıyoruz.
Buhara şeh r turumuz sırasında, P oy Kalon M nares , Kalon Cam , M r Arab Medreses , Nod r Devonbeg Medreses
görülecek yerler arasındadır. Lyab -Khauz Compleks , Maggok Attor Cam z yaretler sonrası Buhara’da yerel
restoranda akşam yemeğ m z alıyoruz. Sonrasında otel m ze transfer, check- n ve geceleme.

4.Gün: Buhara-H ve
Erken alacağımız kahvaltımızın ardından otel lob s nde rehber m z le buluşup H ve'ye doğru yolculuğumuz başlıyor.
Esk den Buhara'dan H ve'ye yolculuk b r aydan fazla sürüyordu. Bugün se “Khorezm” toprakları olan g zeml kırmızı
çöl “Kyzyl-Kum” aracılığıyla araçla yolculuk yaklaşık 6-7 saat sürüyor. Bu arada çölün egzot k manzaralarını gez c
develer, göçebe yurtlar ve Amudarya (Oxus) nehr b ze benzers z manzaralar eşl ğ nde key fl b r yolculuk sunacak.
H ve'ye varışımıza tak ben otel m ze transfer oluyor ve g r ş şlemler m z yapıyoruz. Akşam yemeğ n yerel
restoranda alıyoruz. Sonrasında serbest zaman. Geceleme otel m zded r.

5.Gün: H ve-Taşkent
Kahvaltının ardından otel lob s nde rehber m z le buluşarak H ve turumuza başlayacağız. Bu gez m ze UNESCO
Dünya M rası L stes ne dah l olan tar h yerlerden b r olan Içan – Kala kompleks le başlayacağız. H s r Kunya – Ark,
Muhammad Am n Khan Medreses n göreceğ z. Sonrasında Kaz Kalon Medreses , Muhammad Rakh mkhan II

Medreses , Isma l Khodja Mozoles , Say d Allaudd n Mozoles , Kalta Küçük Küles , Taş-Khovl Saray , Palvan Darvaza
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(Savaş Kapısı), Djuma Cam , Allakul khan Medreses , Kutlug Murad Inaq Medreseler n z yaret edeceğ z. H ve’de yerel
restoranda akşam yemeğ m z alacağız. Yemek sonrasında H ve haval manına transfer olacak ve yerel havayolları le
Taşkent’e hareket edeceğ z. Taşkent’e varış sonrası otel m ze transfer ve geceleme.

6.Gün: Taşkent
Kahvaltımızın ardından rehber m z le otel n lob s nde buluşmamızın ardından Taşkent’ n esk kes me doğru
turumuz başlayacaktır. Barak Han Medreses nden oluşan Khazrat Imam Kompleks , Muy - Mübarek Cam – Hal fe
Osman'ın kend el yazmasıyla yazmış olduğu Kuran-ı Ker m ve Peygamber Efend m z Hz.Muhammed` n kutsal altın
saçının bulunduğu cam , Khodja Akhrar Val n'ın Cuma Cam s ve Kukeldaş Medreseler n z yaret edeceğ z. Taşkent’ n
en canlı pazarı olan ÇARSU oryantal çarşıda alışver ş ç n serbest zamanımız bulunuyor. Turumuz öğleden sonra
Taşkent’ n yen kes m nde devam edecek olup; Bağımsızlık Meydanı, Am r Temur Heykel , Yen M nor Cam s , Cesaret
Anıtı ve Taşkent TV kules (dışarıdan) le gez ler m z tamamlayacağız. Akşam yemeğ m z yerel restoranda aldıktan
sonra otel m ze transfer ve geceleme.

7.Gün: Taşkent-B şkek
Sabah erken alacağımız kahvaltımızın ardından B şkek uçuşumuz ç n haval manına transfer m z gerçekleşt receğ z.
Yerel Havayolları sefer le B şkek'e hareket edeceğ z. Varışımızın ardından haval manından 30 dak ka mesafede yer
alan Kırgız stan’nın başkent B şkek’e transfer m z gerçekleşt r yoruz. Tüm gün sürecek olan B şkek turumuzda,
Pobeda Meydanı (Zafer Meydanı), Dubov y Parkı (Oak Park), Merkez Ala-Too Meydanı, Ulusal Sanat Müzes , Ulusal
F larmon ve d ğer b rçok lg çek c yerler z yaret edeceğ z. Asya Çarşısı z yaret m zde, hareketl yerel hayatın b rçok
d nam k fotoğraflarını çekeb leceks n z. Bu çarşı kumaş ürünler n, mal satan ve satın alanların ve renkl halıların
pazarıdır. Gez sonrası yerel restoranda geleneksel akşam yemeğ m z alıyoruz. Yemeğ m z n ardından otele transfer
ve geceleme.

8.Gün: B şkek-Ala Archa-B şkek
Kahvaltının ardından, Ala Archa'yı z yaret edeceğ z. Burası doğal b r parktır. Sovyetler zamanında sadece VIP
nsanların burada yürüyüşe çıkma zn vardı. Ala Archa Gorge, T en Shan sıradağlarının b r uzantısıdır. B şkek'e
sadece 45 km uzaklıktadır. Boğazın panoram k manzarasını görmek ç n kısa b r yürüyüş turuna katılab l rs n z. Daha
sonra B şkek'e dönüyoruz. Alışver ş ç n serbest zamanınız olacaktır. Yerel b r restoranda geleneksel akşam yemeğ
serv s ed lecekt r. Sonrasında otel m ze transfer ve geceleme.

9.Gün: B şkek-Korday Sınırı-Almaata
Sabah erken kahvaltımızın ardından Almaata yolculuğumuz ç n Korday sınırına transfer m z gerçekleşt receğ z.
Sınıra varışımızın ardından Almaata şehr ne doğru yolculuğumuz devam edecek. Almaata’ya varışımızın ardından
otele transfer ve check- n ardından Almaata şeh r turumuz başlayacak. İlk durağımız İk nc Dünya Savaşı sırasında
General Ivan Panf lov'un komutası altında Almat bölges ndek nsanlardan oluşan ve adını alan 28 Panf lov asker n n
bulunduğu park olacak. Parkın kend s yerel halk ve z yareç ler ç n çok popülerd r. Parkın ç nde, sonsuzluk ateş n ,
farklı kahraman karakterler n anıtlarını, Yüksel ş Katedral 'n , 20. yüzyılda güçlü b r depremden sonra yapılan Rus
Ortodoks ahşap k l ses n bulacaksınız. Sadece yürüme mesafes nde bulunan, Almaata "Yeş l Çarşı" veya Yeş l
Pazarının tur st k caz bes n n tadını çıkarab l rs n z. Bu yürüyüş b z Kazak stan'da yaşayan farklı halkların ana
lezzetler n bulab leceğ n z gerçek oryantal b r pazarı tanımamız ç n fırsat olacak. Burada y yecekler deneyeb l r ve
açık b r şek lde yerel lezzetl ürünler çok uygun b r f yata satın alab l rs n z. Bugünün son durağı yeş l b r tepede 1100
metre yüksekl kte bulunan b r park olan Kok-Tobe'd r. Telefer k boyunca b r gez nt ye çıkacağız ve 10 dak ka ç nde
şehr n muhteşem panoram k manzarasını seyredeceğ z. Park ayrıca z yaretç ler ne d ğer eğlence h zmetler n de
sunuyor. Almatı yerel restoranında akşam yemeğ m z aldıktan sonra otel m ze ger dönüyoruz. Sonrasında serbest
zaman ve geceleme.

10.Gün: Almaata
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Kahvaltı sonrası Almaata çevres n keşfedeceğ z. 1996 yılında kurulan Ilya Alatau M ll Parkı 120 km boyunca
uzanmaktadır. Toplam alanı 202.292 hektar, yüksekl ğ 600 - 5000 metre arasında değ şmekted r. Medeo, Il -Alatau
Parkının ayrılmaz b r parçasıdır ve Almaata’nın b r şeh r olarak gel şmes n n en y nedenler ndend r. 1690 metre
yüksekl kte yer alan Medeo buz paten p st dünyanın en yüksek buz paten p st olma özell ğ ne sah pt r. Ancak
z yaret m z n ana amacı Shymbulak (Den z sev yes nden 2.260 m yüksekl kte bulunan b r dağ beldes ) beldes d r.
1950'lerde kayak tutkunları genell kle 15 saat boyunca 3 saat dağa tırmanıp burada kayak yaparlardı. Şu anda,
yüksek sev ye ek pman ve altyapı le gel şm ş b r kayak tes s d r. Burası tüm yıl boyunca çok popülerd r. Kayak ve
snowboard ç n sadece yamaçları değ l, aynı zamanda at veya b s klet b nme, otel ve restoranlar, gez ler ve hel kopter
turları g b d ğer b rçok h zmet de sunmaktadır. Burada Büyük Almatı Gölü'nü z yaret edeceğ z. Bu göl, Il -Alatau
Ulusal Parkı'nda, Almatı merkez n n 15 km güney nde, den z sev yes nden 2.511 metre yüksekl kte bulunan b r dağ
rezerv d r. Gölün yanı sıra T en Shan dağlarındak göller n büyük çoğunluğu depremler n sonucunda ortaya çıkmıştır.
Mevs me bağlı olarak Büyük Almatı Gölü'nün suyu açık yeş lden turkuaz mav s reng ne dönüşür. Sonrasında
Kazak stan'da tek şah n ç l ğ nde özel eğ t ml şah nler le muhteşem b r şovun tadını çıkaracağız. Onlarla
avlanmak, Kazak yaşam tarzının eşs z özell kler nden b r d r. Göster de, altın ve cesur kartallar, b r baykuş, b r akbaba
ve b r zley c le etk leş mde bulunan b r avcı yer almaktadır. Turumuzun ardından Almatı yerel restoranında akşam
yemeğ alınıp sonrasında yol güzergahımızda bulunan B r nc Başkanın Parkını z yaret edeceğ z. Gez m z n b t m nde
otel m ze transfer ve ertes günkü erken uçuşumuza kadar otel m zde serbest zaman.

11.Gün: Almaata-İstanbul
Gece yarısından sonra erken saatlerde haval manına transfer oluyor ve İstanbul uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz.
İstanbul Atatürk Haval manına varış le turumuz sona er yor. B r sonrak turumuzda görüşmek üzere...

Otel B lg ler
Semerkand: Asia Samarkand Hotel 4* vb.
Buhara: Omar Khayyam 4* vb.
Hive: Bek Hive 4* vb.
Taşkent: Ramada Hotel 4* vb.
Bişkek: Plaza Hotel 4* vb.
Almaata: Kazzhol Hotel 4* vb.

F yata dah l olan h zmetler
THY tarifeli seferi ile İstanbul-Semerkand gidiş / Almaata-İstanbul dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Havalimanı vergileri
Yerel havayolları ile Hive-Taşkent arası ekonomi sınıfı uçuş
Yerel havayolları ile Taşkent-Bişkek arası ekonomi sınıfı uçuş
Tüm şehirler arası geçişler
Belirtilen kategori otellerde kahvaltı dahil konaklamalar
Programda belirtilen tüm akşam yemekleri
Programda belirtilen tüm geziler
Programda belirtilen gezilerde müze ören yeri giriş ücretleri
Teleferik ve dağ aktiviteleri ücretleri

Havalimanı – Otel – Havalimanı arası transferler,
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Türkçe Rehberlik Hizmeti
Seyahat sigortası

F yata dah l olmayan h zmetler
Yurtdışı çıkış fonu (15 TL)
Otellerde mini bar ve diğer ücretli kullanımlar
Öğle Yemekleri
Yemeklerde alınan içecekler
Bahşişler
Kişisel harcamalar

Öneml Notlar
***Satın alınan tur Bin-Rota organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki
misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Sayfalarında veya kabında; yırtıklar ve aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin ülkeye
girişinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu şekilde deformasyona uğramış pasaportların yeni
pasaportlarla değiştirilmesi gerekmektedir.
10 yıldan eski pasaportlar ile yurt dışına çıkış yapılamamaktadır.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Binrota havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir.
Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid
edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Uçağın
ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek
saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Binrota sorumlu tutulamaz. Binrota gerekli gördüğü
durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Binrota,
kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda
belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da
turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Binrota sorumlu tutulamaz. 3 kişilik

odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece
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2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir

Sıkça sorulan sorular
Sağlık: Düzenli ilaç kullananların, ihtiyaçtan daha fazla ilacı yanlarında getirmeleri önerilmektedir.
Çünkü ülkede her türlü ilaç bulunamıyor. Bunun yanı sıra ciddi bir sağlık sorununuz varsa (kalp,
tansiyon, şeker vs.) doktorunuz tarafından imzalı bir belgeyi yanınızda bulundurmanız yararlı
olacaktır. Ayrıca çeşme suyu içmemeniz, ilk defa sizin açacağınız kapalı şişe su içmenizi öneririz.
Vize Bilgileri: En az altı ay geçerli pasaportunuz olması kaydı ile Özbekistan, Kırgızistan ve
Kazakistan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamamaktadır.
Uçuş Süreleri: İstanbul-Semerkand 5 saat 05 dakika, Almaata-İstanbul 5 saat 50 dakika
Para Birimi: Özbekistan somu, Kırgızistan Somu, Kazakistan tengesi’dir. Dolar ve Euro kolayca
değiştirilebiliyor. Kredi kartı kullanımı çok yaygın olmamakla birlikte, kredi kart dolandırıcılığına
karşı dikkatli olunmalıdır.
Saat Dilimi: Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan Türkiye’den 2 saat ileridedir.
Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.
Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun kollu
gömlekler, sort ve pamuklu pantolonlar, rahat yürüyüş ayakkabıları ve akşamları için ince bir mont
almanızı öneririz. Bunun dışında şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak
tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da
getirebilirsiniz.
Yemek Kültürü: Özbek, Kırgız ve Kazak Mutfağı bizim damak zevkimize yakındır. Yemeklerimizi
otelimizde ve en iyi restoranlarda alacağımız için hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ayrıca
gideceğimiz her yerde kapalı şişe suyu temin etme imkânımız olacaktır. Asla açıkta satılan
yiyecekleri ve musluktan akan suyu tüketmemeliyiz. Konaklayacağımız oteller sağlık bilgisi
bakımından üst düzey tesisler olduğundan bu riskler minimumdur
Elektrik: Genelde 200-220 V kullanılıyor. Birçok priz tipine bizim kullandığımız iki pimli fişler
uymaktadır. Prizlerin uymadığı yerlerde sorun yaşamamak için elektronik mağazalarında satılan
üniversal fiş adaptörlerinden alınabilir.
Alışveriş: Taşkent’te Puşkin caddesi şehrin önemli alışveriş noktalarından biridir. Özbekistan’a
özgü şeyleri bulabileceğiniz en güzel yöntem kurulan semt pazarlarıdır. Çok sayıda semt
pazarlarından en ünlüsü Çarşı pazarıdır. Şehir merkezinin batısında yer alan OSH bazaar şehrin en
popüler alışveriş merkezlerinden biridir. Almaata’nın en popüler alışveriş caddesi Gogol şehir
merkezinin kuzeyinde yer almaktadır. Semt pazarları yerel çarşıların kurulduğu yer ise Zhibek
Zholy’dir.

Turun artıları
İpek yolunun en önemli duraklarından Özbekistan’da Başkent Taşkent, Buhara ve Semerkand’ı
ziyaret edeceğiz.
Özbekistan’da Taşkent metrosunda her biri sanat eseri durakları keşfedecek, Dünya’nın 2. Büyük
Kuran-ı Kerim’inin bulunduğu Barak Han medresesi, Rus hanedanlığının en ilginç mekanlarından
Romanov köşkü, Buhara’da Nasrettin Hoca Heykeli, içinden Emir Timur geçen tüm yapıların
ihtişamı, tarihin en eski bilim merkezlerinden Uluğ Bey medresesi, Dünya bihaberken

astronominin merkezi olmuş Ali Kuşçu Rasathanesi, Khiva’nın dar sokakları, kerpi ve taş
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mimarisine hayranlıkla keşfedeceğiz.
Kazakistan’da Almatı tarafında, Sharyn kanyon, Büyük Almatı gölü, Medeo, Panfilov parkı ve
Yükseliş kilisesi, çikolata fabrikası, Gezeceğiz. Taraz tarafında ise kent merkezi ve müzeleri
keşfedeceğiz. (Taraz tarihimizde önemli yere sahip olan Talas savaşının yapıldığı yer)
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ise Şehrin Kalbi Ala Too meydanını, Geniş caddeleri saran
mağazaları, geleneksel restoranları, zafer meydanı ve Ala Arca Milli parkı göreceğimiz yerler
arasında.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın almış olduğunuz tur paketi “Bin-Rota Turizm” tarafından düzenlenmektedir. Havalimanı
karşılamaları ve diğer tüm yerel hizmetler “Bin-Rota Turizm” tarafından organize edilmektedir.
Farklı acente misafirlerinin de tura katılımı muhtemeldir.

Semerkand(1)-Buhara(1)-H ve(1)-Taşkent(2)-B şkek(2)-Almaata(2) 19-29 N san / Türk
Hava Yolları
Ç
Tar h
19.04.2019
29.04.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.249,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 10 yaş

2.249,00 USD

2.748,00 USD

450,00 USD

2.199,00 USD

Semerkand(1)-Buhara(1)-H ve(1)-Taşkent(2)-B şkek(2)-Almaata(2) 31 Mayıs-10 Haz ran
/ Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
31.05.2019
10.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.299,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 10 yaş

2.299,00 USD

2.898,00 USD

450,00 USD

2.249,00 USD

