
Som en saga ur Tusen och en natt eller ett äventyr för nyfikna resenärer? Fem länder med en

gemensam yta som är nio gånger större än Sverige och med 70 miljoner invånare. Vi snubblar på

deras landsnamn och har svårt att placera dem på kartan. Ändå är det få ställen där man känner av

historiens vingslag så tydligt som just här. 
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Centralasien fyra länder
KIRGIZISTAN KAZAKSTAN UZBEKISTAN TADZJIKISTAN

https://www.varldensresor.se/resa-till/kirgizistan
https://www.varldensresor.se/resa-till/kazakstan
https://www.varldensresor.se/resa-till/uzbekistan
https://www.varldensresor.se/resa-till/tadzjikistan
https://www.varldensresor.se/


Tryck igång filmen ovan och hör reseproducent Anna presentera resan med bilder.



Resfakta och pris

Dag 1-2 Flyg till Tasjkent, Uzbekistan

Dag 3 Tasjkent-Nukus-Khiva

Dag 4 Khiva

Dag 5 Khiva - Bukhara

Dag 6-7 Bukhara

Dag 8 Bukhara-Samarkand

Dag 9 Samarkand

Dag 10 Samarkand

Dag 11 Samarkand - Pendzjikent,
Tadzjikistan

Dag 12 Pendzjikent

Dag 13 Pendzjikent- Dusjanbe

Dag 14 Dusjanbe

Dag 15 Dusjanbe-Almaty, Kazakstan

Dag 16 Almaty

Dag 17 Almaty - Issyk Kulsjön, Kirgizistan

Dag 18 Djeti Oguz dalen – Karakol

Dag 19 Karakol- norra Issyk Kul

Dag 20 Issyk Kul - Bisjkek

Dag 21 Hemresa

Datum:
16 april – 6 maj 2023

Resans pris: 48 500 kr

Enkelrumstillägg (utom en natt): 4 500 kr

Antal deltagare: 10-18

Allt detta ingår:
Flyg och flygskatt från Stockholm (avresa från
Göteborg eller Köpenhamn är möjlig mot
tillägg)

Svensk färdledning 

Lokala engelsktalande guider 

Del i dubbelrum på hotell av bra turistklass
och gästgiverier. Reser du ensam kan du välja
att boka enkelrum mot pristillägg eller att
boka del i dubbelrum. Blir det ojämnt antal
resenärer står vi i så fall för den extra kostnad
det innebär med enkelrum (gäller alltid vid
bokning tidigare än 60 dagar före avresa,
därefter på förfrågan) 

En övernattning i den traditionella bostaden
jurta vid Issyk-Kulsjön 

Alla utflykter och aktiviteter beskrivna i
programmet bl a museet för samtida konst i
Nukus, samtliga inträden under
stadsvandringar i Khiva och i Bukhara, Gur-
Emir mausoleet, Bibi Khanum-moskén och
Registan-komplexet i Samarkand, utflykt till
Medeo i Almaty, Przjevalskijmuseet i Karakol,
utflykt till Marguzor-sjöarna i Tadzjikistan
mm

Ryttarspel och uppvisning av örnjakt i
Kirgizistan

Alla transfers och transporter med egen hyrd
buss enligt resplanen 

Frukost under hela resan

Välkomst- och avskedsmiddag, ytterligare 7
måltider (lunch eller middag, samt
pickniclunch och lunchpaket)

Flyg Dusjanbe – Almaty

Skriftlig deltagarinformation och karta

Dricks till lokala guider och busschaufförer

Vad som inte ingår:
Måltider som ej omnämns ovan, dryck

Enkelrumstillägg gäller alla nätter utom
övernattning i jurta

Investering i klimatpositiva projekt, läs mer
här.

https://www.varldensresor.se/hallbarhet/klimatinvestering


Resplan

Vi anländer i Tasjkent tidigt på morgonen. Vi tar in på vårt hotell

och efter frukost och kort vila beger oss på en stadsrundtur i

Uzbekistans huvudstad.

Tasjkent är en modern stad och med sina drygt två miljoner

invånare börjar bli en riktig metropol. Vi tar en promenad genom

centrum och ser alla uteserveringar, gatuartister och urbana

uzbeker på nöjesgatan Broadway och i stadsdelen kring

operahuset.

Området kring Chorsubazaren är den enda del av Tasjkent som är

riktigt gammal, men även den fick sig en törn av den jordbävning

som demolerade stora delar av staden 1966. Vi besöker den

renoverade medeltida centrumet och de gamla bostadskvarter som

har behållit sin ålderdomliga charm. Vi gör ett stop för att titta in i

den enorma Chorsubasaren och passar på och tar en kort färd med

tunnelbana. 

Vi samlas för en gemensam välkomstmiddag på kvällen.

Dag 1-2

Flyg till Tasjkent, Uzbekistan

Tidigt morgonflyg till Nukus i nordvästra delen av landet. Den

lokala konstmuseets Igor Savitsky-samling har flera tusen unika

verk av det ryska avantgardet och modernismen. Konstverken

skapades under tiden då stalinistisk socialistisk realism var den

enda tillåtna konstformen och här hittar vi världskända namn och

regionala pärlor som museikuratorn Igor Savitsky räddade från

stalinismen. Dokumentärfilmen The Desert of Forbidden Art

handlar om samlingen och dess historia. I folkmun kallas det för

ökens Louvre och The Guardian har kallat det ett av vackraste

museerna i världen.

Efter museibesöket gör vi ett uppehåll för lunch och fortsätter med

egen hyrd buss till Khiva. Ankomst och inkvartering.

Dag 3

Tasjkent-Nukus-Khiva



Khiva blev huvudstad i det medeltida Khorezm efter Kunya

Urgench föll. Den gamla staden är delvis intakt och omgärdas av en

fantastisk mur. De flesta byggnaderna är välbevarade exempel av

klassisk centralasiatisk arkitektur från 1700-talet. Moskéernas

kupoler, minareter och byggnader är generöst utsmyckade med

mosaik i turkosa och blåa färger.

Vi promenerar i sakta takt längs stadens gator och gränder, tittar in

i gårdar bakom utsmyckade eller anspråkslösa portar och låter oss

transporteras århundraden tillbaka. Det fantastiska kakelarbetet

och träsnideriet pryder varje yta.

Vi bor strax utanför stadsmuren och har en hel dag på oss att bli

guidade i denna unika stad.

På eftermiddagen får vi egen tid för att strosa rund på egen hand

och insupa atmosfären. Det är mycket fint att kliva upp på muren

och få en vy över den intakta staden, som ligger innanför murarna.

Dag 4

Khiva

Med buss fortsätter vi genom Kyzylkumöknen till nästa

mytomspunna sagostad, nämligen Bukhara, som är en verklig

pärla. Det är stort nog för att inte bli ett museum och välbevarat

nog för att det skulle kännas som man har lämnat detta

århundrade. Hela stadskärnan är intakt och det finns inget bättre

ställe i hela regionen som ger en känsla av hur städerna sett ut

under tiden när Sidenvägen var i bruk.

Dag 5

Khiva - Bukhara



Det finns över 140 byggnader i Bukhara som är kulturmärkta och

det är en härlig stad att riktigt förlora sig i. Vi besöker Kalon-

minareten och moskén. Från minareten som stått sedan 1100-talet

får man en mycket fin vy över staden (det finns risk att minareten

är stängd för renovering). Moskén är också ett riktigt praktverk och

fullt jämförbar med de mer kända moskéerna vid Registan i

Samarkand. Här som där finns det mängder av fin mosaik.

Vi gör en rundvandring i den gamla staden. Vi utgår ifrån Labi

Hauz, ett fint torg med en av stadens många bassänger. För hundra

år sedan fanns det över 200 bassänger i staden. Stadens ungar

brukar fly värmen med ett dopp i bassängen. Den ovanliga Char

Minar med fyra minareter, Ismail Samanis mausoleum och några

karavanseraj (ställen som folk i karavanerna bodde på) står också

på programmet.

Nästa dagen i Bukhara får vi för oss själva och för egna strövtåg i

staden. Ett besök på marknaden eller varför inte bad på ett

hammam, ett av de berömda badhusen, är tänkbara

sysselsättningar för dagen.

Dag 6-7

Bukhara

Färden fortsätter mot Samarkand dit vi kommer vid lunchtid.

Uzbekistan har på senare år kämpat mycket med sin identitet -

väst eller öst, islam eller kristendom, men också på vad man ska

bygga sin historia på, eftersom landet Uzbekistan aldrig funnits

före 1991. Nästan samtliga Leninstatyer har monterats ned och

ersatts med Timur Lenkstatyer istället.

Landet har genomgått en förändring och efter senaste maktskiftet

har fått mer västvänlig orientering men är fortfarande

svårtillgängligt, men mängder av historie- och

arkitekturintresserade resenärer börjar hitta dit. Det är få platser

på jorden som kan visa upp en sådan praktfull historisk arkitektur.

Mosaiken som ger färg åt de karga, sandfärgade minareterna och

moskéerna är makalösa. Det är lite som att besöka ett Taj Mahal

varenda dag. Ingenstans sammanfattas detta bättre än vid

Registantorget med sina moskéer och minareter.

Dag 8

Bukhara-Samarkand



Vi börjar dagen med stadens givna centrum, Registan. Här

sammanfattas landets historia mycket väl, eftersom Samarkand

från antiken och fram till medeltiden var en medelpunkt i

världshistorien. Alexander den Store var här och Samarkand var en

viktig plats på Sidenvägen. Många av de mest berömda persiska

vetenskapsmännen, poeterna och filosoferna höll till här. Djingis

Khan kom och skövlade Samarkand. Timur Lenk byggde upp

staden igen och hade den som bas för att ge sig ut på erövringståg

till Moskva, Delhi och Bagdad innan han stupade på väg till Beijing.

Timur Lenks ättlingar kastades ut och stack till Indien för att skapa

Moguldynastin och Taj Mahal.

Dag 9

Samarkand

Vi fortsätter vår rundvandring genom Samarkand. Stora delar av

staden har rysk prägel, men det finns också några riktigt trevliga,

gamla kvarter. Vi besöker Gur Emir-mausoléet där Timur Lenk

ligger begraven. Likaså besöker vi Bibi Khanum-moskéen med sina

turkosblåa kupoler och Ulug Begs observatorium från 1500-talet.

Efter lunch tid för egna strövtåg.

Dag 10

Samarkand



Vi lämnar Samarkand och reser österut mot tadzjikiska gränsen till

staden Pendzjikent. Betydligt närmare Samarkand än Dusjanbe är

Pendzjikent det gamla centrumet av det Sogdiskariket. Staden

ligger vid öppning mot Zeravshan-dalen ca 60 km öster om

Samarkand. Utanför den moderna staden ligger den antika borgen

som har drygt 5000 år på nacken och vi gör ett stopp för att

utforska ruinerna.

Runt den moderna staden hittar man det som är kvar av den

gamla sogdiska staden och i stadsmuseet finns det en intressant

samling av föremål från den före islamiska, zoroastriska

civilisationen. Vi besöker museet och tittar på borgen från 500-800 -

talet som ligger strax utanför, på en kulle med utsikt över dalen.

Staden har ett annat litet museum med sovjetiska minnesföremål,

samt imponerande fynd från utgrävningarna i närheten -

väggmålningar från 500-talet med jaktscener. Pendzjikent är känt

för just de enastående freskerna. De som vi får beskåda är några av

de som blev kvar medan resten har hamnat i Dusjanbe och på

Hermitaget i St Petersburg. Museet är uppkallat efter Rudaki, en av

de stora persiska poeter som föddes i Pendzjikent på 800-talet.

Resten av dagen fri för egna strövtåg. I gamla kvarter ligger en fin

moské och en livlig marknad.

Dag 11

Samarkand - Pendzjikent, Tadzjikistan

Pendzjikent är porten till de omgivande Fannbergen och

Zeravshan-dalen som bjuder på utmärkta vandringsmöjligheter.

Idag lämnar vi staden för att göra en heldagsutflykt till västra

utkanten av Fannbergen. Vi reser till ll ett fantastiskt naturområde,

Marguzor-sjöarna. De är sju till stycken och varje sjö har egen

karaktär. Vissa är långa och smala och ligger i den eviga skuggan

som kastas av klipporna. Andra är breda och ljusgröna i solskenet.

Ibland har en sjö en skiftande karaktärer - en gång blå och mystisk,

andra gången svart och hotfull, men alltid annorlunda. Vi passerar

fem sjöar innan vi stannar vid den sjätte som ligger 2139 m ö h.

Härifrån fortsätter vi till fots till den sista och sjunde av sjöarna

Khozarchashma 2 400 m ö h (lätt vandring på ca 2 km). Vi äter

lunch hemma hos en lokal familj vid någon av sjöarna. Tillbaka till

Pendzjikent på e m.

Dag 12

Pendzjikent



Med buss vidare till Dusjanbe dit vi kommer på kvällen. Vi gör ett

nedslag vid den natursköna Iskanderkulsjön innan vi kommer till

huvudstaden. Vi passar på och äter vår gemensamma lunch vid

sjön.

Dag 13

Pendzjikent- Dusjanbe

Stadsvandring i Dusjanbe med besök av etnografiska museet. Vi

fortsätter vidare till Hissar-komplexet som ligger utanför Dusjanbe.

Det finns intressanta lämningar av medeltidsborg, madrasas

(islamiska skolor), karavanseraj och ett mausoleum.

Dag 14

Dusjanbe



Transfer till flygplatsen och flyg till Almaty i Kazakstan. Efter

inkvartering tar vi oss på en stadsvandring i centrala Almaty. Det är

här i landets största metropol som Kazakstans ekonomiska

framgång är mest påtagligt.

Almaty ligger med bergsmassiven Zailsky Alatau i bakgrunden.

Staden har sin dos av sovjetisk arkitektur, men med sina gröna

parker, fontäner, sköna promenadstråk och festlig atmosfär

utstrålar den en känsla av välbefinnande. Almaty har alla

förutsättningar för att lyckas som Centralasiens ekonomiska nav.

Idag hinner vi med ett besök till Panfilovparken med monument till

andra världskriget, sedan tittar vi på Zenkovkyrkan, som med sina

polkagriskupoler ser ut som en avlägsen släkt till Vasilijkatedralen i

Moskva.

Dag 15

Dusjanbe-Almaty, Kazakstan

Förmiddagen ägnas åt en utflykt till Medeo, den högbelägna

idrottsarenan som har sett många världsrekord. Tid för eget

strövtåg på eftermiddagen.

I de flesta delar av världen är det inget särskilt men en

tunnelbanefärd, men i före detta sovjetrepubliker i Centralasien

bjuder några av stationer till en riktig konstupplevelse. Prova några

av de fint dekorerade stationer i Almaty; Baikonur, Jibek Joli eller

Auesov teaterstationen.

Att avsluta dagen med en opera föreställning är inte heller fel.

Prata med din färdledare för att få information och hjälp med

biljettinköp.

Dag 16

Almaty



Vi börjar vår färd mot Kirgizistan, resans femte och sista land.

Målet är den högbelägna Issyk Kulsjön i bergsmassiven i centrala

Tian Shan. Lunch i en lokal restaurang strax efter gränsövergången.

Dalgångarna i Tien Shan är rika på växter och djurliv. Här växer

gran, enbär, björk, lönn och rönn. Marken är rik på mineraler och

uppe i bergen finns varma källor.

Kirgizerna är traditionellt ett nomadiserande folk. Under

Sovjettiden tvingades man dock att bli bofasta och bedriva

boskapsskötsel på statliga storjordbruk. I bergen och på slättlandet

bor man under sommartid i jurtor, ett hem som man flyttar med

sig när det är dags att byta betesmark.

Vi fortsätter till Issyk Kulsjön där över en natt provar vi på att bo

som nomader och övernattar i ett jurt-läger. Här vid Issyk Kul får vi

en unik chans att se kirgizerna visa upp sin ryttarkonst under ett

traditionellt hästspel. Vi passar på och besöker berkutchi – jägare

som bedriver jakt med rovfåglar, ofta falk eller örn.

Dag 17

Almaty - Issyk Kulsjön, Kirgizistan

Fortsatt färd mot den lilla staden Karakol, som var en av ryssarnas

första utposter vid Tien Shan bergen. Innan vi anländer i Karakol

gör vi ett uppehåll och kort vandring i dalgången Djeti Oguz på ca 2

000 m öh. Det finns bra stigar och du går i egen takt och njuter av

omgivningar. Vi äter en medhavd picknik lunch. Området bjuder på

fantastiska naturscenerier.

Vi kommer till Karakol på eftermiddagen. Med sina gator kantade

av låga trähus med blå fönsterkarmar och köksträdgårdar bär

fortfarande staden en tydlig rysk prägel. Befolkningen i Karakol är

blandad. Förutom ryssar och kirgizer finns det en betydlig närvaro

av dungankineser. Vi besöker dungan-moskén byggd vid förra

sekelskiftet. Moskén är ett bra exempel på fint trädsnideri. Vi

avrundar med besök av den ortodoxa Treenighetskyrkan.

Dag 18

Djeti Oguz dalen – Karakol



Vi börjar dagen med besök på Przjevalskijmuseet. Den store ryske

upptäcktsresande som gjorde otaliga expeditioner till inre Asien

och Tibet ligger begravd här utanför museet, som bevarar del av

hans samlingar. Det var just här vid Issyk Kulsjön det avslutande

kapitlet av hans liv utspelades, när han insjuknade i tyfus och dog.

Vi fortsätter med egen buss till sjöns norra strand där vi bor en natt

på en pensionat vid stranden med tid för avkoppling.

Dag 19

Karakol- norra Issyk Kul

Eftger utcheckning buss till Bisjkek, dit vi kommer vid lunchtiden.

Vi checkar in på vårt hotell och ägnar eftermiddagen åt en

stadsrundtur i Bisjkek. Under Sovjettiden hette staden Frunze efter

en revolutionär ledare, men 1992 återtog man det gamla kirgiziska

namnet Bisjkek. Även om de flesta statyer av Lenin plockats ner så

finns det mycket i stadens utseende som minner om tiden som

republik inom Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens uppbrott 1991

blev Kirgizistan i likhet med sina centralasiatiska grannar för första

gången i historien en nation.

Vi avrundar vår resa med en gemensam avskedsmiddag på kvällen.

Dag 20

Issyk Kul - Bisjkek

Tidig transfer och flyg hem.

Dag 21

Hemresa



Färdledare
Våra resor leds av en svensktalande färdledare med specialkunskaper om just den region dit resan

går. Nedan presenterar vi några av våra experter.

Johnny Normark Friskilä
Till vardags är Johnny frilansskribent och översättare. Johnny är norrman men bosatt i

Stockholm sedan 2002. Han talar ryska, har en magisteruppsats i rysk kulturhistoria

och har läst centralasienkunskap. Några av favoritresorna har gått till Iran och

Afghanistan, Kaukasus, Centralasien och de båda Koreorna. Kameran följer alltid med

på resan!

Tommy Nilsson
Tommy började sitt yrkesliv som gymnasielärare i samhällskunskap och historia, men

senaste tio åren jobbat med skolfrågor vid myndigheter och kommunledningsnivå tagit

sina första steg som journalist. Tommy har besökt sex kontinenter och känner sig som

mest hemma i Östeuropa, i länderna längs med Sidenvägen och i Centralamerika. 

Kontaktperson

Anna Mnatsakanova
Reseproducent

Anna är född och uppvuxen i Georgien men efter att ha bott i Sverige i många år kallar

hon Stockholm för sitt hem. Hon är ursprungligen lärare men har jobbat som

reseproducent och färdledare de senaste tjugo åren. Att upptäcka världen, konfronteras

med olika kulturer, bryta språkbarriärer och även prova nya kök har blivit hennes sätt

att leva. Anna är välberest och har en bred portfölj av resor med ansvarar för

Sydostasien, Centralasien, Balkan, Kaukasus, Iran mm. När hon tar paus från långväga

resor väljer hon något av sina smultronställen i Italien, fräschar upp sitt italienska och

låter sig inspireras av skönheten. Anna fördelar arbetat mellan kontoret och att leda

resor. 

anna@varldensresor.se

mailto:anna@varldensresor.se

