
be our B2B partner
b2b.zakher.travel

UZBEKISTAN OFFICE

+998 97 008 93 86
uzbekistan@zakher.travel

Tourism and travel-related services
provided by Zakher agency:

  مكتب اوزبكستان

zakher.travel

 اكتشفوا اوزبكستان مع
شركة زاخر للسياحة

تقدم شركة زاخر للسياحة والسفر خدماتها التالية

Explore best of Uzbekistan
with Zakher Travel Agency!

حجوزات كافة الفنادق  بأسعار تنافسية
حجوزات تذاكر الطيران 
خدمات ا�رشاد السياحي والترجمة (نساء و رجال) 
تأمين وسائل النقل 
تنظيم رح�ت خاصة ل�فراد و المجموعات و العوائل 

جو�ت منظمة في اهم مدن اوزبكستان  السياحية
تنظيم رح�ت الصيد 
تنظيم رح�ت التصوير 
تنظيم جو�ت التسوق 

مساعدة حقوقية
VIPخدمات كبار الشخصيات 
المساعدة في الحصول على تاشيرة الدخول 
التأمين الصحي للسفر 
تنظيم رح�ت الشواء والباربيكيو 
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zakher.travel.uzbekistan

+998 97 008 93 86
uzbekistan@zakher.travel

zakher.travel.uzbekistan

Reservation of hotels in relevant prices
Air ticket sales
Professional guide translators (male and female)
 Transfer services
Organization of tours for individuals, groups and families
Organization of regional & city tours within Uzbekistan
Hunting tours
Shopping tours
Organizing photography tours
Legal Services
VIP services
VISA-support services
Travel insurance
Picnic tours
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TASHKENT TOUR
Tashkent downtown walking street

Tashkent city park

Chorsu Bazaar

Besh Qozon (Central Asia Plov Restaurant)

Tashkent TV tower

Timur and Independence Squares

Chimgan Mountains 

Charvak Lake

Panorama Cable Car Tashkentland

Shayhantahur Ensemble

Mausoleum Kaffal-Shashi

Khast-Imam Ensemble

Madrasah of Barak Khan

Juma Mosque

Kukaldosh Madrasah

Mausoleum of Sheikh Zayniddin

Minor Mosque

Almzar Madrasah

State Museum of History of Uzbekistan

SAMARQAND TOUR
Shah-i-Zinda

Siab Bazaar 

Bibi Khanym Mosque

Registan 

Sher Dor Madrasah

Gur-Emir  Mausoleum 

Ulugbek Madrasah

Tillya Kori Madrasah

BUKHARA TOUR
Old  Bukhara

The Samanid mausleum , The ark of Bukhara 

Mir-i-Arab Madrasa , Toqi Zargaron

Ulugbek Madrasah

Abdulaziz Khan madrassah

Taqi-Telpakfurushon Market

The Lyabi hauz ensembule

Toqi Sarrofon Bazaar 

Poi Kalyan Mosque

Nodir Devon Begi Madrasasi

Nodir Devon Begi Xonaqosi

Magoki Attor Mosque

KHIVA TOUR
Kalta Minor Minaret

Muhammad Amin-khan Madrasah

Islam Khodja Minaret , Juma Mosque 

The Walls of Itchan Kala

Tash-Hauli Palace

Mahmud Pahlavan Mausoleum

The Watchtower of Kunya-Ark Citadel

Allakuli Khan Madrasah

AMIRSUI TOUR
Chimkan Mountains

Chemkan Cable Car

Lake honor you

horseback riding

Chimkan Ski Resort



جولة طشقند
منتزه مدينة طشقند

الشارع  الرئيسي في وسط مدينة طشقند

شورسو بازار الشعبي

بش قزون مطعم ارز آسيا الوسطى

برج تلفزيون طشقند

ساحات تيمور وا�ستق�ل

تلفريك بانوراما طشقند �ند

مجمع شيهانتهور

ضريح قفال شاشي

مجمع خاست إمام

مدرسة باراك خان

مسجد جمعة

 مدرسة كوكالدش
ضريح الشيخ زين الدين

المسجد الصغير

مدرسة المزار

متحف الدولة لتاريخ أوزبكستان

جولة سمرقند
شاه زنده

بازار سياب

 ريجستان

مسجد بيبي خاني 

 مدرسة شير دور
ضريح كَور أمير

مدرسة أولوغبك

مدرسة تيليا كوري

جولة بخارى
بخارى القديمة

المتحف الساماني وتابوت بخارى

مدرسة مير العرب

تقي زرجارون  , مدرسة أولوغبك

 مدرسة عبد العزيز خان

سوق تقي-تلباكفوروشون

مجموعة الحوز الليبي

سوق تقي ساروفون , مسجد بوي كاليان

 مدرسة نودر ديفون بيغي

نودير ديفون بيجي كوناكوسي

مسجد ماجوكي عطور

جولة خيفا (خوارزم)
مئذنة كالتا الصغرى

مدرسة محمد أمين خان

 مئذنة إس�م خوجة
مسجد الجمعة 

 جدران قلعة ايتشان
قصر طاش هولي 

ضريح محمود بهلوان

برج مراقبة قلعة كونيا ارك

مدرسة ال�قولي خان

جولة امير سوي
جبال تشيمكان

  تلفريك تشيمكان
بحيرة تشرفاك

ركوب الخيل

منتجع تشيمكان لتزلج


