
 • Kesk-Aasia külaelu ehedal kujul

 • Leiva- ja plovitegu koos kohaliku pererahvaga

 • Siidiussi kasvandused ja pottseppade töökojad

 • Igavene Buhhaara

Kesk-Aasia külaelu ehedal kujul
Mäed, kristallselge veega mägijõed ja maalilised järved – see on meie reisi lahutamatu osa. Samuti ka iidsed külad 
ja inimesed, kes on valmis meid vastu võtma parimate kohalike kommete kohaselt. Matkates ja ööbides kohalike 
juures näeme nende igapäevaelu: söögitegemist, maa harimist, värvilistes riietes naisi näputööd tegemas ning lapsi 
„karjatamas“.

Plov’i meistriklass ja leivategu koos kohaliku pererahvaga
Usbekistani ja plov’i vahel on võrdusmärk. Igal piirkonnal, linnal, perekonnal on oma retsept ja seda antakse edasi 
põlvest põlve. Näiteks, plov tallelihaga: riis – 1 kg, talleliha - 1 kg … Retsept jätkub reisil! Usbeki köögi oluline osa on 
leival ja küpsetistel. Neid küpsetatakse traditsioonilisel viisil – tandõris (India: tanduur). Meil avaneb võimalus nii 
plovi kui ka leiva valmistamisel kätt proovida kohalike meistrite juhendamise all. 

Siidiussi kasvandused ja pottseppade töökojad
Siinne siidi tootmise tehnoloogia on rohkem kui tuhat aastat vana. Siin toodetakse erilise, ainult Usbekistani jaoks 
iseloomuliku mustriga siidkangast - khaan-atlast. Siidiussi kookoneid kasvatatakse samamoodi nagu mitu sajandit 
tagasi. 
Usbekistan on keraamika armastajate jaoks paradiis. Nõud, ehted, kõikvõimalikud vormid, värvid ja mustrid. Kuul-
saim on Rishtani keraamika, mille eripära on särav sinine glasuur ishkor. 
Meie reisil külastame nii pottsepatöökodasid kui ka siidiussi kasvandusi. Kohalikud meistrid töös.

Iidne ja igavene Buhhaara
Buhhaara on igavene linn. Nagu Rooma või Jeruusalemm. Kunagi oli see Kesk-Aasia tsivilisatsiooni keskus, Suure 
Siiditee oluline punkt. Linn oli ka islamimaailma hariduskeskuseks. Tänapäeval õhkab Buhhaara väärikat ajalugu, 
soojust ja külalislahkust. Siin ootavad meid iidsed mošeed, mausoleumid, minaretid, aga ka kitsad tänavad värvilist 
keraamikat ja käsitöövaipu müüvate lavkadega.
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*    Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on 
      saadaval veebis: andmoments.com
**   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. 
      Vaata täpsemalt: andmoments.com


