Sprawdzone i polecane przez nas hotele w Bucharze
Poniżej przedstawiamy hotele i hostele, które możemy polecić ze względu na dotychczasowe dobre
doświadczenie i pozytywne opinie naszych Klientów:
Uwaga – ze względu na naszą specjalizację w organizacji wycieczek koleją, zwykle staramy się do naszej oferty
dobierać w każdym mieście hotele położone blisko dworca kolejowego. W niektórych miastach takich jak Irkuck,
Samarkanda, czy Buchara jest to niestety niemożliwe, gdyż dworzec kolejowy jest położony poza centrum miasta,
gdzie rozlokowana jest większość dobrych hoteli.

2+* hotel New Moon

Mały urokliwy hotel, położony zaledwie 100 m od starego miasta
Buchary.
- pokój dwuosobowy: 36 USD od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 55 USD ze śniadaniem

3+* hotel Amelia Butique

Bardzo komfortowy hotel umieszczony w XIX-wiecznym budynku
mieści się w samym centrum starego miasta. Tradycyjne dekoracje
tworzą niezwykły klimat.
Strona internetowa: www.hotelamelia.com
- pokój dwuosobowy: 46 USD od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 70 USD ze śniadaniem

4* hotel Asia Buchara hotel

Dobry stylowy hotel mieszczący się historycznym budynku, oferujący
nowoczesne i komfortowe pokoje. Położony jest przy Kompleksie
Labi Hauz oraz niedaleko meczetu Magoki Attari.
- pokój dwuosobowy: 58 USD od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 90 USD ze śniadaniem
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Transfery w Bucharze
Transfer zamówiony u nas oznacza odbiór z wyznaczonego miejsca, np. lotniska lub dworca kolejowego i transport
w wyznaczone miejsce na terenie miasta. Oznacza także, że kierowca czeka na Państwa z tabliczką EYAND
TRAVEL w wyznaczonym miejscu także w wypadku opóźnienia pociągu/samolotu (okres oczekiwania wynosi 1
godzina). Kierowcy zwykle nie mówią po angielsku, ale znają kilka podstawowych zwrotów w tym języku.

Dworzec kolejowy – hostel/hotel lub odwrotnie

25 USD w wypadku 1 osoby
13 USD od osoby w wypadku 2 osób
10 USD od osoby w wypadku 3 osób

Lotnisko – hostel/hotel lub odwrotnie

28 USD w wypadku 1 osoby
15 USD od osoby w wypadku 2 osób
12 USD od osoby w wypadku 3 osób

Buchara – zwiedzanie z przewodnikiem
We wszystkie ceny wliczony jest transport, bilety wstępu oraz obsługa angielsko-języcznego przewodnika.
Zostaną Państwo odebrani z hotelu/kwatery i po zakończonym zwiedzaniu odwiezieni w to samo miejsce.
W razie zainteresowania możliwy jest także transport samochodem, jednak może on być dwukrotnie droższy.

Zwiedzanie miasta, w tym m.in.: cytadela Ark i ruiny murów
135 USD w wypadku 1 osoby
obronnych z IV w. p.n.e., najstarsze zachowane mauzoleum
89 USD od osoby w wypadku 2 osób
muzułmańskie w Azji Środkowej – Mauzoleum Samanidów
(IX-X w.), kompleks budowli Bala Hauz.
Zwiedzanie starego miasta Buchary jest przewidziane na pieszo:
kompleks i minaret Kalon z XII wieku, bazar orientalny i hale targowe Toqi Saragon z XV-XVI wieku, najstarsza zachowana
w Azji Środkowej medresa Uług Bega z XV wieku, kompleks
budowli Lab-i Hauz.
W ceny zwiedzania nie są wliczone opłaty za używanie kamer video i aparatów fotograficznych w muzeach i innych
obiektach, które należy uiścić na miejscu: zwykle jest to około 10-30 USD od osoby i dnia zwiedzania.
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