Bijzondere reis

Centraal Azië - De oude zijderoute
Camperreis in de voetsporen van Marco Polo en Alexander de Grote
Vanaf de volgende editie van het Camper-

den van Centraal Azië en bezoeken we veel

Alle eeuwenoude steden aan de Oude Zijde-

ReisMagazine starten we met een vierluik

legendarische eeuwenoude karavaansteden

route staan bol van prachtige Oosterse archi-

van een bijzondere camperreis door Centraal

zoals o.a Khiva, Bukhara en Samarkand. We

tectuur met schitterende minaretten, moskeeën

Azië. Een reis die de harten van een campe-

rijden door afwisselingrijke landschappen met

en medressa’s, gedecoreerd met turkooizen

raar sneller zal doen slaan. Deze indrukwek-

steeds weer andere decors, die van woestij-

mozaïeken. We bezoeken de kleurrijke ba-

kende overland camperreis, in de voetsporen

nen, oases en immense bergketens. We vol-

zaars en soeks die hun locatie verraden door

van Marco Polo en Alexander de Grote, volgt

gen de route over de Oude Zijderoute terug

de heerlijke specerijen die men van grote

een belangrijk deel van het legendarische

via steden als Ashgabat en Tabaz en Isfahan

afstand ruikt. Onze ogen uitkijkend wanen

netwerk van karavaanroutes, de eens zo

om uiteindelijk via Turkije weer in Europa

we ons in de middeleeuwen en ervaren we

belangrijke handelsroute tussen oost en west

terug te keren.

de handelsdrift van weleer. De Oude Zijder-

en is een absoluut unieke ervaring. Als ware
ontdekkingsreizigers reizen we door de lan-
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oute is nog steeds levendig.

Bijzondere reis

Een reis over de oude zijderoute
spreekt tot ieders verbeelding!

Via deze reis willen wij u kennis laten maken

route

met de rijkdom aan volkeren en culturen

• Rijden rond het op één na grootste berg-

van de landen waar we doorheen reizen. U

meer ter wereld, Yssyk Köl

‘De Oude Zijderoute’ is een ‘Individueel

komt zo in aanraking met vele verschillende

• Bezoeken Jeti Ögüz en Song Köl Lake op

Begeleide Avontuurlijke Overland Reis’©

etnische en nomaden groepen met ieder

3016 m

van Expedition Far East die u met uw eigen

hun eigen leefwijze. Deze mensen zijn zeer

• Rijden verschillende passen boven de

camper kunt maken. De reis telt vele hoogte-

vriendelijk, gastvrij en nieuwsgierig en kijken

3.500m

punten en voert door de landen van Centraal

uit naar u, zowel op het platteland als in de

• Karavaansteden zoals o.a Khiva, Bukhara

Azië. Met een dozijn aan grensovergangen,

steden. In deze landen is er in meestal weinig

en Samarkand.

een afstand van ongeveer 17.000 km en de

toerisme. Daardoor reageert de bevolking

• Darwaza gaskraters en Ashgabat de witte

duur van meer dan drie maanden is dit één

nog echt spontaan en verheugt zich op de

marmeren stad

van de grootste avontuurlijke begeleide over-

komst van ons als bezoekers.

• Bezoek o.a. Tabaz en Chak Chak , Shiraz

land camperreizen over de Oude Zijderoute.
Het is een reis waarbij we ons langzaam

Kort samengevat:

en Isfahan.
• Göreme in Cappadocië

• Een ‘Individueel Begeleide Avontuurlijke

• Reis eindigt in Istanboel

gramma en waarbij we ze veel mogelijk in

Overland Reis’© van 96 dagen
• De Noordelijke en Zuidelijke Oude Zijde-

Lees over de ins en outs, de bijzonderheden

de vrije natuur overnachten.

verplaatsen met veel niet rijdagen in het pro-

in het volgende CamperReisMagazine.
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