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 המסלול שלנו:
 * אפשר ללחוץ על המקום וזה יוביל אתכם למיקום הרלוונטי בסיפור הדרך.

 

Tashkent > Khiva > Bukhara > Samarkand > Nurata > Tashkent 

 

 כל זה קורה. ןאוזבקיסטואפשר ללחוץ כאן ולראות איפה ב

 

 

 

 :טיפים כלליים

 

 :הערה לגבי אופי הטיול שלנו

  ,)כך אוזבקיסטן היה המקום בו ההורים שלי הצטרפו לטיול שלנו )למעשה הם אלו שהביאו אותנו לשם

בליווי מדריך  עשינו איתם, (רק בסדר הפוך)חיווה -בוכרה-קנדסמר-שקנטטשל  הקלאסיאת כל הקטע ש

לכן . סיינג-אבל יותר לסידורים ופחות לסייט אחרי שהם עזבו, סמרקנד היינו גםב בטשקנט ו. ונהג

ותקציב, ובהתאם לכך סיפור  , תרמילאותההמלצות שלי למקומות האלו מוגבלות מבחינת עצמאות

  . הרתםהוזראו פחות חפירות, קצת הדרך הזה יהיה קצר יחסית. 

  והיה לזה ערך מוסף  ,בכל הערים העתיקות והאתרים המפורסמיםהיינו עם מדריכים   -זה הבהקשר

, כך . ההיסטוריה של אוזבקיסטן מאוד מעניינת ובכל אתר שמגיעים אליו יש מלא סיפוריםבעיני  עצום

 קרוא קצת ולהעמיק בעצמכם,לאני ממליצה . אם רק מגיעים ומסתכליםתפספס שהקונטקסט קצת מ

 .לא אמור להיות יקר מדיזה  – או לברר על הדרכות בתשלום לפחות בחלק מהמקומות

 

 כמה מילים על טיול באוזבקיסטן:

היא מפותחת ומסודרת מצד אחד, מצד שני  -מהחוויה שלנו אוזבקיסטן היא מדינה ממש כיפית ודי נוחה לטיול 

היא נהייתה יותר פופולרית ואני יודעת  8102נדמה שמאז אפריל  :הערה מאוחרת יותר) זולה ולא מאוד מתוירת

נים יוצאים להתנחם בזה שהטיולים המאורגאפשר  שהיום יש הרבה קבוצות של ישראלים שמגיעות לשם.

אוהבים את באופן מרענן ו, מקומיים מאוד נחמדים וידידותייםה .(החגיםסביב  –בעיקר בתאריכים ספציפיים 

קום זה מקום סופר מיוחד ושונה מכל מ ,מצד שלישי. לכל אחד יש בן משפחה שעובד בארץ איכשהו -ישראל 

מרכז ואחר שהיינו בו, עם היסטוריה מעניינת ותרבות שהיא שילוב של השפעות מוסלמיות, סובייטיות, מערביות, 

 .אסייתיות

 

 ויזה:

 01מותר לשהות במדינה עד וישראלים לא צריכים ויזה לאוזבקיסטן,  - 8181 אפריללונכון  8102החל מפברואר 

פחות , אבל אם יש לכם יותר או שביל לראות את המקומות המענייניםב ספיקמשלושה זה -בעיני שבועיים .יום

 שאפשר להתאים את המסלול לכך.כמובן  –זמן 

 

  

https://www.tripline.net/trip/Taiwan-73563735114710158037A1C2EEC4E228
https://www.tripline.net/trip/Taiwan-73563735114710158037A1C2EEC4E228
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 רגיסטרציה:

בכל מקום שישנים בו צריך לקבל מין  מאשר מסובך. חמול בול ביותר זה  – , אבל לא להיבהלעניין קצת מעצבן

כולם מכירים את זה ונותנים  אישור על השהות, כי במקומות לינה מסוימים וביציאה מהמדינה בודקים את זה.

שאי אפשר לישון בשטח וגם אי אפשר להתארח חים שישנו בהם. העניין הוא סטיי הכי ניד -את האישור, גם בהום

להבנתי ה. ר "לפספס" שני לילות של רגיסטרציאמרו לנו שמות 8102אצל מקומיים באופן ספונטני. נכון לאפריל 

במקומות יש גם מערכת מקוונת שבה אפשר להירשם, אבל אני לא יודעת יותר מדי פרטים.  8181נכון לינואר 

לינה מסוימים ובמעברי גבול בדקו את האישורים שלנו, ואנחנו שמענו סיפורים על אנשים שקיבלו קנסות או אף 

גורשו מאוזבקיסטן כי לא היו להם את כל האישורים, אבל נראה שהיום כבר פחות מקפידים והשמועה אומרת 

 הבירוקרטיה הזו צפויה להתבטל. שבהמשך השנה כל

 

Money money: 

  אוזבקיסטן בסך הכל זולה מאוד. האוכל זול, גם במסעדות רציניות המחיר ממש סביר אז אפשר  -תקציב

להתפנק ולגוון מהאוכל המקומי )שהוא טעים מאוד אבל גם חוזר על עצמו מאוד(. האלכוהול מאודדד 

 מה שקצת יקר זה הלינה, לעומת מקומות אחרים באסיה. כפיצוי זול, והוודקה המקומית ממש טובה. 

בכל המקומות שישנו בהם היה ממש נקי ונוח )גם כשהיו שירותים משותפים(,  –התנאים ממש טובים 

 והמחיר תמיד כלל ארוחת בוקר.

  לא נתקלנו בעסקי שוק שחור )וזה לא מובן אמנם  זה היה עניין. 8102באפריל  –משיכת/החלפת כסף

מעט מאוד  היו להחליף כסף(, אבל מאליו, שמענו שעד ממש לאחרונה זו הייתה הדרך המקובלת

חוץ . ולא כסף מקומי כספומטים שבהם אפשר למשוך כסף עם כרטיס בינלאומי, וגם אז זה רק דולרים

 - קצת יותר פשוט היה תהליךהחלפת כסף ( 8102)נכון לאפריל  אפשר למשוך כסף רק עם ויזה!מזה, 

ומלץ למשוך הרבה מזומן בכל מ בקיצור:קים ולפעמים גם במקומות לינה. אפשר לעשות את זה בבנ

 .בהרבה מאוד מקומות )במקומות הלינה בטוח( מקבלים תשלום בדולריםפעם. 

בלים כרטיס ויש הרבה כספומטים שמק היום זה כבר הרבה יותר פשוטלהבנתי  :8181מאפריל דכון ע

גם בשביל משיכת מזומן  –, אבל עדיין יש בעיה עם מאסטרקרד ועדיף להגיע עם כרטיס ויזה בינלאומי 

כך שכדאי עי התשלום הפופולרי באוזבקיסטן, וגם בשביל תשלום. באופן כללי כרטיס אשראי זה לא אמצ

 להצטייד במספיק מזומן ולא לבנות על זה.

  סום  2011האינפלציה בשמיים, ולכן דולר אחד = כמעט  8181וגם לאפריל  8102-נכון ל –הסטפות

ממליצה להביא  –אוזבקי. המשמעות היא שמרגישים מיליונרים אך צריך להסתובב עם סטפות של כסף 

 ארנק מתאים. 

  האוזבקי לפני שעוזבים את  להיפטר מכל הכסף מאודומלץ מתיפטרו מהכסף!  –לפני שאתם עוזבים

 .בכל מקום אחר )כולל קזחסטן השכנה( הוא לא שווה כלום ושער ההמרה גרוע מאוד .המדינה

 

 נסיעות:

 זה אדם פרטי שפשוט ממלא את האוטו ונוסע.  הרבה מהנסיעות במדינה הן במונית משותפת, שבתכלס

פשוט לחפש מישהו אחר. אני מאמינה  -לבדוק שהנהג נראה לכם אדם טוב והגון, ואם לא מליצהמממש 

רוב החוויות שלנו היו טובות חוץ מנסיעה אחת עם נהג באמת  . שלרוב אפשר לזהות במבט ראשון

להיות תקועים באוטו של אדם כזה ולהתפלל  –, אבל גם חוויה אחת כזו היא מאוד לא נעימה משוגע 

  להגיע בשלום...
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1. 

Tashkent (ָטְשֶקְנט) 

 

 איך הגענו?

  מדלהי!בטיסה 

 

 כמה מילים: 

בדרך טשקנט היא עיר עירונית למדי ואני מודה שלא מאוד התלהבתי ממנה ולא הייתי נשארת שם מעבר לעצירה 

למקומות יותר מעניינים באוזבקיסטן. מצד שני, יש לקחת בחשבון שהגענו אליה אחרי חודשיים וחצי בהודו + 

 אהבו אותה.כן במזג אוויר חורפי למדי, אז היה לנו מעבר מאוד חד. פגשנו גם מטיילים שדווקא 

 

 לינה:

Topchan Hostel - דולר  80רמטיבי, נקי ויחסית זול )אחלה הוסטל עם הרבה מטיילים מכל העולם, צוות אינפו

מצוחצחים!(, אחלה ארוחת בוקר. החיסרון הוא שזה אמנם קרוב לתחנת  -לחדר פרטי עם שירותים משותפים 

. אנחנו נסענו ורה ציבורית לא כ"כ נוחה לשםרכבת ולשדה תעופה, אבל רחוק ממרכז העיר וההתניידות בתחב

 בהמשך.פירוט  –מעצבן סיפור קצת  בעיקרעדיין הוצאה, ויחסית זול, אבל  בעיקר במוניות שזה אמנם

 

 אוכל:

 Anor -  מסעדה אויגורית במרכז העיר עם אוכל ממש טוב! יש תור בדרך כלל ושווה לחכות. מומלץ

  (, מיץ רימונים.אויגורי סגנוןב לגמן )באמת  -במיוחד 

 Bon cafe - !בית קפה עם קפה טוב ומאפים מצוינים 

 B&B Coffee House - קפה נחמד, אווירה קצת תל אביבית, קפה טעים. לא ניסינו את האוכל. בית 

 Afsona -  מסעדה של אוכל מקומי עם טוויסט מודרני. היא כאילו ברמה גבוהה והאווירה בהתאם אבל

 לא באמת יקר שם והאוכל מצוין.

 Irish pub -  לא ניסינו את האוכל.ירות גדול עם מבחר ב שבת לשתותלמקום נחמד , 

 Urban Food - ים!המבורגר טע 

 

 מה יש לעשות?

 Chorsu Bazaar – .אוכל, ובחוץ מזכרות,  ש מלא דוכנייבתוך המבנה  שוק ענק ואדיר במבנה מגניב

יש שם גן עדן של  -בגדים, קרמיקות ומלא שטויות. ממליצה לעלות לקומה השנייה )בתוך המבנה(

 מעולים וזולים! –פירות יבשים, אגוזים, שקדים וכו' 

 Kufic Quran -  ב בעולםהקוראן העתיק-Barak-Khan madrasah. 

 Chimgan Mountains - להגיע לרכבל הסובייטי ממליצה זור יפהפה. כשעתיים נסיעה מהעיר, א– 

. מים גדול עם נוף מאוד יפהמאגר  – Charvak Reservoirיש באזור גם את  של נסיעה בזמן. חוויה 

  צ.”לא יודעת איך מגיעים בתחבאני . לישון שםאנחנו עשינו טיול יום אבל מניחה שאפשר גם 

 

 מידע שימושי:

  כל רכב בעיר הוא גם מונית, אז אפשר פשוט להרים יד ומישהו יעצור. צריך להתמקח כי רובם מגזימים

אף אחד לא ממש מכיר את העיר והיה קשה להסביר לאן אנחנו רוצים  -בטירוף עם המחירים. וגם 

 ת להם את המקום.להגיע. מומלץ להיעזר בגוגל מפס או מפס.מי ולהראו
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2. 

Khiva (חיָווה) 

 

 איך הגענו?

למי שלא רוצה  . חיווהמ דק' נסיעה 50-כ – (Urgench)לאורגנץ'  טיילנו עם ההורים( -בטיסה מטשקנט )כאמור

 כלומר מטשקנט לנסוע לסמרקנד < בוכרה  < חיווה. -לעשות טיסות פנימיות, עדיף לעשות מסלול הפוך

 

 כמה מילים:

העיר העתיקה של חיווה זה אחד המקומות החמודים בעיני, וכמובן שגם מאוד יפה שם. זה תיירותי ורואים שזה 

 , אבל יש שם אווירה אינטימית ונעימה, ואנחנו נתקלנו בעיקר בתיירים מקומיים, לא מערביים.משוחזר ו משופץ

 

 :לינה

 .אנחנו ישנו במלון עם ההורים המלצה ספציפית כי אין לימומלץ לישון בתוך העיר העתיקה, 

 

 :כלאו

 - וםאופייניות למקש אני לא זוכרת את שמות המסעדות שאכלנו בהן אבל יש בחיווה מנות מקומיות מעולות

 של נודלס שמיר עם רוטב של ירקות, בשר ויוגורט. מומלץ!אנטי דלעת, מרק דלעת, מנה מעולה מ

 

 מה יש לעשות?

  מלאה במינרטים, מדרסות, מסגדים,  ,יפהו קטנה קסומה, פשוט להסתובב בעיר העתיקה. היאכיף הכי

 ומלא זקנים מקומיים חמודים. 

  מבצראתרים של שרידים של ערי יש כמה  (וקצת יותר מחיווה)נסיעה משדה התעופה באורגנץ' כשעה 

שנמצא יותר רחוק ולשם ) Kyzyl-Kala ,Topraq-Kala ,Ayaz Kala – הקיזילקום מדברבאמצע  עתיקות

צ, ואם זה "לא יודעת איך מגיעים בתחבאני . יפה ף פנורמי מדבריש נויו מיםמרשי אתריםה. (לא הגענו

 ה לא שווה את הסיבוך.זמסובך אז בעיני 
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3. 

Bukhara בּוָכָרה() 

 

 איך הגענו?

 בטיסה מחיווה )אבל יש גם רכבת(.

 

 כמה מילים:

תיירותית ושמנסים  יותר אווירה הרגשנו שם -רות הערים האחהייתה חוויה פחות טובה בבוכרה לעומת נו ל 

 למכור לנו כל הזמן, אבל זה בין היתר בגלל שהיה לנו שם מזג אוויר פחות טוב ולא כל כך אהבנו את המדריך

 מאחרים שבוכרה הייתה המקום האהוב עליהם.י שמעת .שלנו

 

 :לינה

 המלצה ספציפית חוץ מאשר לישון בתוך העיר העתיקה. גם פה אין לילצערי 

 

 :אוכל

 Old Bukhara - .מסעדה מאוד תיירותית אבל טעימה ונעים לשבת שם, מחירים סבירים 

 Silk Road Tea House - תיירותי ותה יקר להחריד, אבל! אנחנו הגענו לשם  עוד מקום מאודדד

 אם קורה שם דבר כזה. כשהייתה הופעה של זמרת ונגנים מקומיים והיה פשוט מהמם. ממליצה ללכת

  

 מה יש לעשות?

 .העיר העתיקה מלאה במסגדים, מדרסות, מינרטים. המסגד הגדול מאוד יפה 

 חפשו את התמונה של סבא של אהרוני(. בית הכנסת( 

  היינו בכמה אתרים מאוד יפים קצת מחוץ לעיר. כאמור היינו עם נהג, אבל אם לא מסובך מדי להגיע

 אני ממליצה: אז לשם 

- Sitorai Mokhi-Khosa Palace - .ארמון הקיץ של האמיר האחרון של בוכרה 

- The Memorial Complex of Khoja Bakhouddin Naqshbandi - .מוזוליאום, מתחם ממש יפה 

- Chor-Bakr Necropolis 
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4. 

Samarkand ָסָמְרָקְנד() 

 

 ?איך הגענו

 מבוכרה.ברכבת 

 

 כמה מילים: 

אנחנו מאוד אהבנו אותה ולדעתי שווה להקדיש לה  .עם אווירה ממש טובה ורגועה הפהפיייסמרקנד היא עיר 

אני כן חושבת ששווה ו ,(דולרים בודדים)ה בל לא הרבא. הכניסה לאתרים עולה כסף, קלותב שלושה לילות

 יש המון )והמון מדהים( שלא רואים מבחוץ.להשקיע ולהיכנס לפחות לחלקם כי 

 

 :לינה

Timur the Great-  .שתי דקות הליכה מהרגיסטן -מיקום מצויןהגסטהאוס מקסים של משפחה מתוקה, 

דולר לחדר זוגי עם שירותים פרטיים. כשאנחנו היינו הם שיפצו את  01בסמטה שקטה. ארוחת בוקר מפנקת! 

 מאוד מפנק, אבל אני מניחה שגם הפשוטים סבבה.והוא היה ” דלוקס“החדרים הפשוטים אז ישנו בחדר 

 

 :אוכל

 Samarkand restaurant - ה שהיא גם אטרקציה! מסעד לכת כחלק מהביקור בסמרקנדחובהההה ל- 

 יש מוזיקה, ריקודים, הופעות )אנחנו היינו פעמיים בשבת בערב והיה מטורף(. והאוכל טעים וזול )מומלץ

 וח ליציאה :(ר סלט אמרלד(. לבוא במצב -במיוחד 

 Cafe Magistr - .)בית קפה חמוד מאוד, אוכל יחסית מערבי טעים וזול )פיצות, מרקים, סלטים 

 Coffee Time - !אחלה מקום לקפה 

 Samarkand Art Salon - זה י חאנום טי האוס. נמצא על הטיילת שבין הרגיסטן למסגד הגדול, ליד ביב

אחלה מקום, טעים ונעים לשבת אבל זה  נראה מבחוץ כמו מלכודת תיירים )ואכן יש שם רק תיירים(,

 , מרקים טובים., רביולי עם בשר fresh saladמומלץ: הלחם המדהים, יוגורט טעים, שם. 

  

 מה יש לעשות?

- Registan Square (הרגיסטן)– .יני בעשקומפלקס מטורף,  בגדול זה האתר הכי מפורסם באוזבקיסטן

שלא רואים מבחוץ. כדאי להגיע גם בערב כי בזמן  הרבה מבנים נוספיםכי יש בפנים אליו שווה להיכנס 

 ממש יפה. אירים את המבנים וזהמ ההשקיעה ואחרי

- Bibi Khanum Mosque  )מסגד ענק ומרשים מאוד! הטיילת שמחברת בינו לבין  -)מסגד ביבי חאנום

 הרגיסטן ממש כיפית, במיוחד בסופ"ש כשמלא משפחות אוזבקיות מטיילות שם.

- Siab Bazaar - יותר אהבנו את  אבל, מומלץ לחובבי השווקים נחמד חסית ויקטן  .השוק שליד המסגד

 השוק של טשקנט.

- Shah-i-Zinda (שחיזינדה) – שאותי באופן אישי הכי הלהיב ולכן אני ממש ממליצה  אתר מהמם

 מלאים בחרסינות מדהימות. שלהם שכל הקירותאומים וסמטאות קומפלקס של מוזולי !להיכנס

- Gur Emir - ממש יפה.אבי האומה האוזבקית!( –)או טימור לנג  של אמיר טימור המוזוליאום , 

- Ulugh Beg Observatory - סלאמית בתחומי המדעים וכויהפריחה האלמוד על מקום מעניין כדי ל .'

 קצת יותר רחוק ופחות מרשים מהאחרים. 
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5. 

Nurata נּוָרָטה() 

 

 :איך הגענו

  .בנטיאלסבמוניות מסמרקנד (Sentyab – )מסמרקנד : מונית משותפתהכפר הראשון שישנו בו 

סום לאדם(, מונית פרטית  2111סום לאדם(, מונית משותפת מג'יזאח לפוריש ) 00,111לג'יזאח )

 סום לכל המונית(. 01,111) מפוריש לסינטאב

 אבל לדעתי צריך לנסוע מבוכרה לנאבויפרטים ומחיריםאני לא יודעת  -לנוסעים ל/מ בוכרה , (Navoy) ,

 .מנאבוי לנורטה, ומנורטה מונית פרטית לכפר הרצוי

 

 כמה מילים:

 זה ממש שונה ממקומות אחרים שנוהגים לטייל ם בהרים, מבודדים וקסומים. יאיזור של כפרים טג'יקי

בהם באוזבקיסטן )כלומר ערים עתיקות עם מבנים מהממים(, ובעיני הזדמנות טובה לחוות את הצד 

מקום יפהפה וממש מומלץ גם ואין כלום חוץ מטבע והמארחים בכפר.  אין קליטההכפרי והנידח שלה. 

 חיי כפר אמיתיים. לחוות טבע מדהים וגם בשבילבשביל 

 אופן עקרוני הרי נורטה נמצאים בין סמרקנד לבוכרה, צפונית מהן. אנחנו הגענו מסמרקנד וחזרנו ב

 לסמרקנד, אבל אפשר לעשות את זה "בדרך" בין שתי הערים.

 קהילות בנורטה, אפשר לישון בהום סטיי )שהם בעצם -כחלק מפרויקט של תיירות אקולוגית ומבוססת

תר וחלקם פחות(, ואפשר גם לישון ביורטות קרוב יותר לעיירה חלקם מפותחים יו -יותר גסטהאוסים

פגשנו אחר כך קבוצה שישנה שם ואמרה שזה היה מאוד וגם נורטה )לנו האופציה הזו פחות קרצה, 

 .)תיירותי

  חמישה ימים וישנו בשני כפרים שונים נורטהב שארנונאנחנו- Sentyab ו-Asraf ,אחד לשני.  רוביםק

על מים מינרלים, בירות , וודקה כיד המלך. שלוש ארוחות, ליום וזה כולל לינהדולר לאדם  80 יהההמחיר 

 (.8102)נכון לאפריל  וכו' שילמנו לפי מצב הרוח של המארחים

  שום דבר.איפה לקנות  שם הצטייד בעיר כי איןלמנשנשים אני ממליצה ל 

 

Sentyab: 

שרחימה האלופה מנהלת ביד רמה. סינטאב זה מקום קטן ומקסים  - (Rahima homestay) ישנו אצל רחימה

המקומיים ממש  רים..(,פח ושוקק )יחסית לכפר מבודד בההכפר מטו -מקום מצוין בשביל לראות חיי כפר 

חברותיים והייתה לנו הרבה אינטראקציה איתם. יש נחל שזורם באמצע הכפר ואפשר להתפנן לידו )אולי גם 

 .על ההרים שמסביב לכפר טפסת ללטבול, לנו היה קר מדי(, ואפשר לצא

 

Asraf: 

  ,)סום למונית. 51,111הגענו מסנטיאב במונית פרטית )שרחימה ובעלה הזמינו לנו 

 ישנו ב-Yahshigul guest house   אז ששייך למשפחה מקסימה ביותר. אסרף הוא כפר יותר מפוזר

יותר גדול ומפותח )יש להם מקלחת של ספא,  הרגיש לנו אפילו יותר מבודד, מצד שני הגסטהאוס

בחיי!(. כשאנחנו היינו שם היו גם קבוצות של תיירים אירופאיים, אני מניחה שזה תלוי על איזה יום 

לנו זה דווקא בא בטוב וכל התיירים . ת מאשר אצל רחימהפחות אינטימי אווירההנופלים אבל בכל מקרה 

ס אפשר לצאת לטפס על הגבעות . מהגסטהאוכיפיים, אז תלוי כמה שקט מחפשים שפגשנו שם היו
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 קולשהכפר בנוי עליהן, ותוך רבע שעה הליכה מתגלה נוף פשוט עוצר נשימה של אגם איידר

(Aydarkul) הסמוך והמישור הענקי שסביבו. 

 

 תיאום הלינה:

  רחימה תיאמנו מראש עם הבחור שתכף יופיעו הפרטים שלו. ליחשיגול פשוט הגענו בלי הלינה אצל את

סטיי אחד, אם -ום בשבילנו. בעיקרון יש בכפרים יותר מהוםהתראה )קראנו עליהם באתר( והיה להם מק

 כי לא תמיד הם כ"כ קרובים אחד לשני.

  עםבשביל לתאם מראש, אפשר לדבר Sherzod  

+998 902650680 

  www.nuratau.com :פרטים גם באתר

 סטיי )באסרף( דרך האתר שלהם: -אפשר ליצור קשר עם יחשיגול הוםwww.yahshigul.com 

 

 

 

 

 

 

 

 ווהו! נגמר! מקווה שסייע לכם 

 והלוואי שתהנו ממנו לפחות כמו שאני נהניתי.יוחד במינו ן זה מקום מאוזבקיסט

 

 

 

http://www.nuratau.com/?fbclid=IwAR2m9zh5pS_Tu9t6oW4hTitHi-X0LJzgOUN4378EuSWi22s4d84_Ac26Xtg
http://www.yahshigul.com/

