
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ҶДММ ҶДММ ««БунёдБунёд--ТурТур» » --  ташкилоти ҷумҳуриявии сайёҳӣташкилоти ҷумҳуриявии сайёҳӣ  ((иҷозатнома иҷозатнома №0000002, №0000002, аз 20.11.2017) буда, зиёда аз аз 20.11.2017) буда, зиёда аз 

500 хатсайрҳо ба самтҳои гуногуни кишвар ва ҷаҳон дошта, бо беш аз 50 ширкатҳои ватанию хориҷӣ 500 хатсайрҳо ба самтҳои гуногуни кишвар ва ҷаҳон дошта, бо беш аз 50 ширкатҳои ватанию хориҷӣ 
ҳамкорӣ менамояд, аз ҷумла бо Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамкорӣ менамояд, аз ҷумла бо Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
рушди сайёҳии дохилӣ шарики ҳамкор мебошад; ширкат аъзои РАТА рушди сайёҳии дохилӣ шарики ҳамкор мебошад; ширкат аъзои РАТА --  Ассотсиатсияи Осиёгии ҳавзаи Ассотсиатсияи Осиёгии ҳавзаи 
уқёнуси Ором пазируфта шудааст. Ширкат хизматрасониҳои худро ҳам бо тариқи анъанавӣ ва ҳам уқёнуси Ором пазируфта шудааст. Ширкат хизматрасониҳои худро ҳам бо тариқи анъанавӣ ва ҳам 

муосир муосир --  онлайн ба роҳ мондааст, ки муштариён метавонанд дар фосилаи дур низ, бо мо бошанд. онлайн ба роҳ мондааст, ки муштариён метавонанд дар фосилаи дур низ, бо мо бошанд.   

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ МО:ХИЗМАТРАСОНИҲОИ МО:  

  Ташкили саёҳат дар Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷ;    Ташкили саёҳат дар Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷ;      

  Саёҳат дар асоси шарикӣ ба кишварҳои ИДМ ва Аврупо; Саёҳат дар асоси шарикӣ ба кишварҳои ИДМ ва Аврупо;   

  Саёҳат бо қарз (дар шарикӣ бо ташк. қарзӣ); Саёҳат бо қарз (дар шарикӣ бо ташк. қарзӣ);   

  СертификатСертификат--армуғони сайёҳӣ;армуғони сайёҳӣ;  

  Раводид барои хориҷиён, даъватномаи расмӣ;Раводид барои хориҷиён, даъватномаи расмӣ;  

  Роҳбалад, тарҷумон; Роҳбалад, тарҷумон;   

  Трансфер Трансфер ––  хизматрасонии нақлиётӣ; хизматрасонии нақлиётӣ;   

  Фармоиши меҳмонхонаҳо дар тамоми кишварҳо; Фармоиши меҳмонхонаҳо дар тамоми кишварҳо;   

 Чиптаҳои ҳавопаймо ба ҳама самтҳои ҷаҳонЧиптаҳои ҳавопаймо ба ҳама самтҳои ҷаҳон.   

ТОҶИКИСТОНИ  МЕҲМОНДӮСТ ТОҶИКИСТОНИ  МЕҲМОНДӮСТ ––    

ИБТИДОИ  ТАМАДДУНИ  ҶАҲОНӢ!ИБТИДОИ  ТАМАДДУНИ  ҶАҲОНӢ!  

НИШОНӢ:НИШОНӢ:НИШОНӢ:   



1 ДУШАНБЕ - ПОЙТАХТИ МАН 3 

2 ШОМИ ДУШАНБЕ 4 

3 САЁҲАТИ МАКТАБӢ - ДУШАНБЕ 5 

4 ДАНҒАРА - МАДАНИЯТИ ТАМАДДУНОФАРӢ 6 

5 САЁҲАТИ ЗИМИСТОНА: САФЕД-ДАРА 7 

6 САЁҲАТИ САФЕД-ДАРА БО ҲАМКОРОН 8 

7 ҲИСОРИ БОСТОНӢ 9 

8 НОРАК - МАНБАИ НУР 10 

9 ЛЕВАКАНДИ АҶДОДӢ 11 

10 КӮЛОБУ ҲУЛБУК 12 

11 САРИ ХОСОР: ТАБИАТИ ШИГИФТАНГЕЗ 13 

12 БАҲРИ ТОҶИК 14 

13 ИСКАНДАРКУЛ - ҚИССАИ ВОҚЕӢ 15 

14 ШОМИ ИСКАНДАРКУЛ  16 

15 ЧИЛУЧОРЧАШМА 17 

15 ИСТИРОҲАТ ДАР ДАРАИ ВАРЗОБ 18 

16 ЧИЛДУХТАРОН 19 

Хатсайрҳои байналмилалӣ: 

17 САЙРИ САМАРҚАНД 20 

18 САЁҲАТИ САМАРҚАНД 21 

19 САЙРИ САМАРҚАНДУ БУХОРО 22 

20 САЁҲАТИ САМАРҚАНДУ БУХОРО 23 

21 САЁҲАТИ САМАРҚАНДУ ТОШКЕНТ 24 

22 САЙРИ ДУБАЙ (стандарт) 25 

23 ДУБАЙ: САЁҲАТИ КОРӢ 26 

24 САЁҲАТИ ДУБАЙ 27 

25 САЙРИ ИСТАНБУЛ 28 

26 САЁҲАТИ ИСТАНБУЛ 29 

27 АНТАЛИЯ - КРУИЗ 30 

28 САЙРИ АНТАЛИЯ 31 

29 КОРЕЯ - САЁҲАТИ ТАБОБАТӢ 32 

СОДЕРЖАНИЕ — ТУРЫ 
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ДУШАНБЕ — ПОЙТАХТИ МАН 

Арзиш: 40 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Шаҳри Душанбе – пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Масоҳати шаҳр 
124,6 км мураббаъ буда, дар ҳудуди он як миллион нафар зиндагӣ 
мекунанд. Шаҳр дорои чаҳор ноҳияи маъмурӣ: Шоҳмансур, Исмоили 
Сомонӣ, А. Фирдавсӣ ва А. Сино мебошад. Пойтахти Тоҷикистон аз 
теъдоди зиёди ташкилоту муассисаҳо, мавзеъҳои тамошобоб, биноҳои 
баландошёна, боғҳои истироҳатӣ, марказҳои фароғатӣ, китобхонаҳо, 
осорхонаҳо ва ғайра иборат мебошад.  
Дар доираи хатсайри мазкур шахс имконият пайдо мекунад, ки дар як 
муҳлати кутоҳ бо мавзеъҳои асосии пойтахт шинос шавад. 

Давомнокӣ: 4-5 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (дар ҳудуди 
ш.Душанбе); 

 хӯроки сабук; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Хиёбони марказии пойтахт (х.Рӯдакӣ) — майдони Дӯстӣ, муҷассамаи 
Исмоилӣ Сомонӣ — Китобхонаи миллӣ — боғи устод Рӯдакӣ — боғи 
Парчами давлатӣ — Осорхонаи миллӣ — Кохи Наврӯз — боғи Ирам — боғи 
Айнӣ  
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ШОМИ ДУШАНБЕ 

Арзиш: 100 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Шоми шаҳри Душанбе – пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо биноҳои 
нав қомат афрохта, боғу гулгаштҳои чароғон ва фавораҳои гуногуншакли 
ранга бисёр зебо, дилнишин ва роҳатафзо мебошад. Яке аз дастовардҳои 
даврони муосир Боғи фарҳангу фароғатии Хаём ба ҳисоб меравад, ки бо 
теъдоди зиёди аттраксионҳои замонавӣ ҷиҳозонида шудааст, ҳамарӯза 
ҷолиби диққати тамоми сокинони шаҳр ва меҳмонони дуру наздик, 
бахусус кӯдакону наврасон ва ҷавонон гардидааст.   
Дар доираи хатсайри мазкур шахс имконият пайдо мекунад, ки ба ҳайти 
бегоҳирӯзии сокинони пойтахт шинос шавад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Маҷмааи Душанбе-Плаза, майдони тамошои шаҳр — майдони Дӯстӣ, 
муҷассамаи Исмоилӣ Сомонӣ — боғи Парчами давлатӣ — боғи устод 
Рӯдакӣ — боғи Ҷавонон — боғи фароғатии Хаём (аттраксионҳо)  

Давомнокӣ: 4-5 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (дар ҳудуди 
ш.Душанбе); 

 хӯроки сабук; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ (ба истиснои 
истифодаи аттраксионҳо); 

 роҳбалад. 
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САЁҲАТИ МАКТАБӢ - ДУШАНБЕ 

Арзиш: 25 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 40 нафар  

Хатсайри мазкур ҳамчун саёҳати иҷтимоӣ — каммасраф барои хонанда-
гони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва донишҷӯёни мактабҳои олӣ ҷиҳати 
саёҳат ба ш.Душанбе пешбинӣ гардидааст.   
Шаҳри Душанбе – пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки дар ҳудуди он 
як миллион нафар зиндагӣ мекунанд. Шаҳр дорои чаҳор ноҳияи маъмурӣ: 
Шоҳмансур, Исмоили Сомонӣ, А. Фирдавсӣ ва А. Сино мебошад. Пойтахти 
Тоҷикистон аз теъдоди зиёди ташкилоту муассисаҳо, мавзеъҳои 
тамошобоб, биноҳои баландошёна, боғҳои истироҳатӣ, марказҳои 
фароғатӣ, китобхонаҳо, осорхонаҳо ва ғайра иборат мебошад.  

Давомнокӣ: 5-6 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (дар ҳудуди ш. 
Душанбе); 

 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 
сайёҳӣ; 

 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Хиёбони марказии пойтахт (х.Рӯдакӣ) — майдони Дӯстӣ, муҷассамаи 
Исмоилӣ Сомонӣ — Китобхонаи миллӣ — боғи устод Рӯдакӣ — боғи 
Парчами давлатӣ — Осорхонаи миллӣ — боғи Ирам — боғи Айнӣ  
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ДАНҒАРА: МАДАНИЯТИ ТАМАДДУНОФАРӢ 

Арзиш: 400 сомонӣ  / 
наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на 
кам аз 15 нафар  

Ноҳияи Данғара дар яке аз ноҳияҳои зудрушдёбандаи вилояти Хатлон 
буда, соли 1932 дар заминаи Қизилмазори ноҳияи Кунгури (Кангурти) 
вилояти Кӯлоб ташкил ёфтааст. Дар ноҳия корхонаҳои саноатӣ ва иншоо-
ти саноатӣ, аз қабили коркарди чарм, гиёҳ, хишт, коркарди пахта, нон-
пазӣ, орд ва ғайра, инчунин ташкилёбии донишгоҳу донишкадаҳо ва инф-
расохтори гуногуни хизматрасонӣ ривоҷ доранд. Ҳадафи хатсайри 
мазкур, ин шиносоӣ бо таърих ва фарҳанги қадимаи маҳал, ҳамзамон 
бархурдор гардидан аз маднияти тамаддунофарӣ, шаҳрсозӣ, ободонӣ – 
пешрафти ноҳия мебошад.  

Давомнокӣ: 2 рӯз / 1 шаб  

Меҳмонхона: дар марка-
зи ноҳия 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 меҳмонхона (дунафара) 
 хӯрок; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳо; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Осорхонаи ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Данғара – Чоийхонаи Хуррамшаҳр – 
Мақбараи Шаҳиди қалъа – Мактаб–осорхонаи Пешвои миллат – Чоийхо-
наи Раҳмониён – Маҷмааи Спа ҳаёт – меҳмонхонаи муосир – Маҷмааи 
истеҳсолии Текстил Ҷунтай Данғара Сен Суа – Мақбараи Мавлоно Обид-
дин – Мақбараи Мавлоно Тоҷиддин – Ҷамоати Пушинг – Маркази хизма-
трасонӣ ва иттилоотии саийёҳӣ – Парваришгоҳи ҳаийвоноти нодири 
Хуталон – Хоҷагии  деҳқонии Чашмаи Нуқра  
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САЁҲАТИ ЗИМИСТОНА: САФЕД-ДАРА 

Арзиш: аз 190 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар \ фардӣ, 5-6 нафар (+30%) 

Маҷмааи лижаронии «Сафед-Дара» соли 1976 таъсис ёфта, дар самти 
хизматрасонии варзишӣ, сайёҳӣ ва лижаронӣ хизматрасонӣ менамояд. Дар 
масофаи 50 км аз ш.Душанбе воқеъ мебошад. Сафед-Дара бо таваҷҷуҳ ва 
пайгириҳои пайваста охири соли 2016 Сафед-Дара, бо иштироки Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
тарҳи нав ба фаъолият оғоз намуд. Дар ин мавзеъ иншооти хизматрасонӣ ва 
толору майдонҳои варзишӣ дар масоҳати 60 гектар ҷойгир мебошад, ки дар як 
вақт имконияти қабули то 1000 нафарро дорад.  

Мавзеъҳои саёҳат: 

Маҷмааи лижаронии Сафед-Дара — мавзеи лижаронӣ ва дигар 
аттраксионҳо ва истироҳатгоҳҳо  
 
Эъзоҳ: ин яке аз 8 бастаҳо аст; маълумоти бештар дар сомонаи ширкат  

Давомнокӣ: 8-9 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 фуникулёр (роҳи танобӣ); 
 роҳбалад. 
Эъзоҳ: хизматрасониҳои дигарро 
мумкин аст, ки саёҳ мустақилона 
фармоиш диҳад ё инки аз сомонаи 
ширкат бастаи муносиб интихоб кунад.  
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САЁҲАТИ САФЕД-ДАРА БО ҲАМКОРОН 

Арзиш: аз 450 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Маҷмааи лижаронии «Сафед-Дара» беҳтарин мавзеи истироҳатию корӣ ба 
ҳисоб меравад, зеро он дар баландиии 2000 метр аз сатҳи баҳр қарор дошта, 
ҳавои сарду тоза, муносиб барои корҳои зеҳнию ташкилӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар ин маҷмаа дар баробари истироҳат, бо истифода аз маҷлисгоҳ, ошхона, 
меҳмонхона ва дигар хизматрасониҳо мумкин аст, ки ҳамоиши ҳамкорон, аз 
қабили семинарҳо, ҷаласоҳои корӣ, вохӯриҳои корӣ, чорабиниҳои 
меҳмоннавозӣ, таҷлили солгард ва ғайра баргузор карда шавад.  

Мавзеъҳои саёҳат: 

Маҷмааи лижаронии Сафед-Дара — мавзеи лижаронӣ ва дигар 
аттраксионҳо ва истироҳатгоҳҳо  

Давомнокӣ: 8-9 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 лижаронӣ; 
 роҳи танобӣ (оддӣ); 
 яхмолак (каток); 
 маҷлисгоҳ; 
 роҳбалад. 
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ҲИСОРИ БОСТОНӢ 

Арзиш: 50 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

ҚАЛЪАИ ҲИСОР — ёдгории таърихӣ-фарҳангии шаҳри Ҳисор, қисми 
таркибии Мамнӯъгоҳи таърихӣ-фарҳангии минтақаи Ҳисор мебошад. Дар 
масофаи 35 км аз ш.Душанбе ҷойгир аст. Ин қалъа дар саддаҳои XV – XVII 
мелодӣ ҳамчун шаҳри Шумон машҳур буда, бо худ таърих ва ёдномаҳои 
зиёди халқу миллати тоҷикро дорад.  
Дар замонҳои қадим шаҳр маркази қисми мустақили давлати Сомониён 
буд. То соли 1921 Ҳисор маркази шарқии Бухоро буд. Дар ҳама давру 
замон, Ҳисор нисбат ба ҳукумати марказӣ соҳибихтиёр буд. 
  

Давомнокӣ: 5-6 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯроки сабук; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 аспсаворӣ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

 

Шаҳри Ҳисор, осорхонаи марказии шаҳр — Қалъаи Ҳисор — осорхонаи 
Қалъаи Ҳисор — аспсаворӣ (майдони назди Қалъа) — чойхонаи миллӣ 
«Харбуза»  
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НОРАК - МАНБАИ НУР 

Арзиш: 160 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

НЕРӮГОҲИ БАРҚИИ ОБИИ НОРАК (НБО) соли 1972 дар байни қаторкӯҳҳо 
дар ҷануби мамлакат ташкил ёфта, дар айни замон манбаи асосии 
тавлидкунандаи нерӯи барқ барои аҳолӣ маҳсуб мегардад. Шаҳри Норак, 
ки маҳз дар ҳамон ҷо НБО ҷойгир шудааст, дар масофаи 70 км аз 
ш.Душанбе воқеъ мебошад.  

НБО аз сарбанди баландтарин дар ҷаҳон - дар Китоби рекордҳои Гиннес 
шомил гардидааст, обанбор, шаршара ва дигар ҷузъиёти ҳайяҷоновар 
иборат аст.  

Мавзеъҳои саёҳат: 

 
Шаҳри Норак, осорхонаи марказии шаҳр — НБО Норак — осорхонаи НБО 
— сарбанди НБО — Шар-шара  

Давомнокӣ: 8-9 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 роҳбалад. 



 

www.bunyodtour.tj  |  info@bunyodtour.tj  |  +992 44-625-7575  |  +992 93-126-1134  |  @bunyodtour  11 

ЛЕВАКАНДИ АҶДОДӢ 

Арзиш: 80 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Тибқи махзанҳои таърихӣ ва осорҳои ҷуғрофӣ Қурғонтеппа - имрӯза 
шаҳри Бохтар дар гузашта Леваканд ном доштааст. Бино бар бозёфтҳои 
бостоншиносӣ, шаҳр дар ҷои имрӯзааш ҳанӯз дар замони Кушониён 
(садаҳои I – IV м.) вуҷуд доштааст. Леваканд дар садаҳои X – XIII яке аз ду 
шаҳри калони Вахш будааст, вале ҳангоми ҳамлаи муғул дар соли 1221 аз 
дасти чингизиён нобуд шудааст. Дар паи қатли аҳли левакандиён ба дасти 
муғулҳо номи шаҳр, як муҳлати муайян, аз ёдҳо рафта буд.  

Давомнокӣ: 8-9 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

 

Шаҳри Бохтар, кӯчаи марказии шаҳр — майдони Исмоили Сомонӣ — 
теппаи Қурғон, осорхонаи Бибихонум — осорхонаи Авесто — боғи 
марказӣ  
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КӮЛОБУ ҲУЛБУК 

Арзиш: 120 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

ШАҲРИ КӮЛОБ дар қисмати ҷануби Тоҷикистон ҷой гирифтааст; он яке аз 
минтақаҳои / шаҳрҳои қадимтарини Осиё буда, 2700 сол таърих дорад. 
ҚАЛЪАИ “ҲУЛБУК” - маркази тиҷорат ва ирфони Хуталон дар асрҳои IX - 
XI ба ҳисоб меравад. Ин Қалъа тамаддунофар ва фарҳангдӯсту 
маърифатпарвар будани миллати тоҷикро инъикос менамояд. Бозёфтҳои 
Қалъа, инчунин аз ҷиҳати илму техника пешрафт доштани мардуми 
тоҷику форсро инъикос менамояд, ки ҷолиби диққати ҳазорон сайёҳон / 
археологону таърихшиносон гардидааст. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

 

Қалъаи Ҳулбук ва осорхонаи он (н.Восеъ) — мақбараи Мир Саид Алии 
Ҳамадонӣ — майдони марказии шаҳри Кӯлоб — чойхонаи миллии 
«Хурамшаҳр» (н.Данғара)  

Давомнокӣ: 9-10 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 роҳбалад. 
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САРИ ХОСОР: ТАБИАТИ ШИГИФТАНГЕЗ 

Арзиш: 1200 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

САРИ ХОСОР—мамнуъгоҳи табиӣ дар қисмати ҷанубии мамлакат - 
ноҳияи Балҷувон дар масоҳати 3805 га (дар баландии 2000 м аз сатҳи баҳр) 
ҷойгир мебошад. Масофаи ҷойгиршавии ин мавзеи сайёҳӣ аз пойтахти 
мамлакат - ш.Душанбе ҳамагӣ 165 км мебошад, аммо роҳу пурпечутоби 
он, ки тавассути кӯҳсор ва сангоб мегузарад, ин масофаро аз рӯи вақт хеле 
дароз мекунад. Хатсайри мазкур тариқи яке аз минтақаҳои дигари куҳану 
номдор— Ховалинг мегузарад, ки дар ин ҷо низ сайёҳон имконияти 
зиёрат кардани барҷастагони дини Ислом—Султон Увайси Қаръайнӣ ва 
дигаронро доранд.  

Давомнокӣ: 3 рӯз / 2 шаб  

Меҳмонхона: Сари Хосор 
(назди Шаршара, ҳамчу-
нин меҳмонхонаҳои 
наздики Шаршара 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 
 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 меҳмонхона; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 аспсаворӣ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

 

Шаҳраки Балҷувон, осорхонаи Балҷувон — мамнуъгоҳи Сари Хосор — 
мақбараи Ҳазрати Султон Увайси Қаръайнӣ — осорхонаи Восеъ, дараи 
Мухтор (н.Ховалинг)  
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БАҲРИ ТОҶИК 

Арзиш: 1400 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

БАҲРИ ТОҶИК – як аз обанборӽои бузургтарин дар Ҷумӽурии Тоҷикистон 
ба ҳисоб меравад, ки дар вилояти Суғд ҷойгир шудааст. Обанбори 
Қайроққум ҳамчун нерӯгоӽи барқӣ обӣ (НБО) ва гидроэлектрикӣ ташкил 
ёфтааст, ки аз ҳисоби Сирдарё пур мешавад. Иқтидори умумии обанбор – 
4160 млн3, андозаи фоиданок 2,6 млн3 мебошад. Имрӯзӽо он яке нуқтаӽои 
машӽуртарин барои истироҳат, табобат, саёҳат, моҳидорӣ мебошад. Дар 
соҳили Баҳр осоишгоҳҳо ва истироҳатгоҳҳои гуногун сохтмон гардидаанд, 
ҳамарӯза ба садҳо нафар хизмат мерасонанд.  

Мавзеъҳои саёҳат: 

 

Баҳри тоҷик (НБО Қайроққум) — осоишгоҳи Баҳори-стон (ё мувофиқ 
ба он) — ш.Хуҷанд (Қасри Хуҷанд, осорхонаи Улҷабоев, Қасри Арбоб)  

Давомнокӣ: 6 рӯз / 5 шаб  

Меҳмонхона: Баҳори-
стон, Шоҳин ва ё  
меҳмонхонаи ҳамрадиф 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 меҳмонхона (дунафара); 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 роҳбалад. 
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ИСКАНДАРКУЛ — ҚИССАИ ВОҚЕӢ 

Арзиш: 160 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

ИСКАНДАРКУЛ яке аз кулҳои афсонавиест, ки дар қисмати шимоли 
мамлкат ҷой гирифта аз ҳисоби барфоб ва яхобҳои қаторкӯҳҳои Ҳисор ва 
Фон ташкил мегардад. Ҳаҷми он 3,4 км2 буда, чуқурияш то 72 метр 
мерасад. Искандаркул дар баландии 2195 метр аз сатҳи баҳр қарор 
дорад.Дар гузашта тибқи маълумотҳои таҳлилӣ сатҳии баландии об то 120 
метр мерасидааст. Кули мазкур қиссаи зиндаеро муаррифӣ менамояд, ки 
он ба Искандари мақдунӣ, лашкаркаши юнон рабт дода мешавад. Яъне, 
Искандар ҳангоми лашкар кашидан ба Осиёи марказӣ маҳз дар ҳамин кул 
муввақатан қарор гирифтааст.  

Давомнокӣ: 9-10 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Кӯҳҳои Фон — Панҷчашма — ғори Бутсифал — кули Искандаркул — кули 
Морон — Шаршараи Искандаркул  
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ШОМИ ИСКАНДАРКУЛ 

Арзиш: 400 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Кули мазкур қиссаи зиндаеро муаррифӣ менамояд, ки он ба Искандари 
мақдунӣ, лашкаркаши юнон рабт дода мешавад. Яъне, Искандар ҳангоми 
лашкар кашидан ба Осиёи марказӣ маҳз дар ҳамин кул муввақатан қарор 
гирифтааст.  

Кӯли мазкур аз ҳисоби обҳои Саритоғ, Ҳазормеч, Сарима ва ҳамчунин 
ҷуйборҳои сершумори кӯҳӣ пур мегардад. Аз кӯл дарёи Искандардарё 
ҷори мешавад, ки бо дарёи Яғноб ҳамроҳ шуда, дарёи Фондарёро ташкил 
дода, сипас ба дарёи бузурги Зарафшон ҳамроҳ мегардад.  

Давомнокӣ: 2 рӯз  

Меҳмонхона: Искандар-
кул, инчунин истироҳат-
гоҳҳои атроф 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 меҳмонхона (дунафара); 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Кӯҳҳои Фон — Панҷчашма — ғори Бутсифал — кули Искандаркул — кули 
Морон — Шаршараи Искандаркул  
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ЧИЛУЧОРЧАШМА 

Арзиш: 160 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Дар ин мавзеъ панҷ чашмае хуруш мекунад, ки ба 39 зерчашмаҳои хурд тақсим 
шудаанд. Оби чашма софу мусаффо ва табобатӣ буда, дар он шумораи зиёди 
моҳиҳо шино мекунанд. Риявояте ҳаст, ки як барҷастае бо ном Халифа Алӣ 
(Ҳазрати Алӣ), ба ин мавзеъ омада буд. Бар асоси ҳоҷҷати бошандагон, ӯ аз 
Худованд хоҳиш кард, ки ба онҳо об бидиҳад ва ба теппаи дастрасе зарба зад; 
ҳар он ҷойе, ки ангуштонаш расиданд, об фавора зад, ки имрӯз он панҷ 
чашмаи мусаффо мебошад. Дар инҷо 17 чашмаашро табобати мешуморанд,ки 
ҳар яки онҳо дар навбати худ хусусиятҳои табобатии хоси худро доро 
мебошанд. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

 

Мақбараи ҳазрати Зайналобиддин — осорхонаи Бешаи палангон — 
мақбараи Хоҷа Машҳад — Чилучорчашма 

Давомнокӣ: 8-9 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ; 
 роҳбалад. 
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Истироҳат дар ДАРАИ ВАРЗОБ 

Арзиш: аз 250 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Шумо мехоҳед, ки дур нарафта, харҷи зиёд накарда, аз зебогиҳои табиати 
нотакрори Тоҷикистон, навои хуши дарёҳои кӯҳӣ ва боду ҳавои тозаи 
Дараи Варзоб дидан намоед, ҳаловат баред ва бо хизматрасониҳои сатҳи 
баланди миллӣ истироҳати бофароғат дошта бошед?! Пас, марҳамат ба 
дараи Варзоб, ҳамагӣ 20-30 км аз пойтахти мамлкат-ш.Душанбе!  
Фароғатгоҳҳои ГУЛИ МАЙДА, Маркази дилхушии КОХИ МАЛИКА, 
Истироҳатгоҳи ГУЛОБОД    

Давомнокӣ: 8-9 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок (якчанд намуд); 
 иҷораи кат/ҷой; 
 оббозӣ; 
 мусиқӣ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Дараи Варзоб: фароғатгоҳҳо / истироҳатгоҳҳои ГУЛИ МАЙДА, Маркази 
дилхушии КОХИ МАЛИКА, Истироҳатгоҳи ГУЛОБОД   
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ЧИЛДУХТАРОН 

Арзиш: 180 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Дар ҷануби мамлакат—ноҳияи Муъминобод кӯҳсанге бо номи 
Чилдухтарон маъруф аст.  
Ривояте ҳаст, ки дар ҳамин ҷо ҳангоми ҳуҷуми душманон гурӯҳе аз 
духтарон иборат аз 40 нафар бо мақсади ҳифзи меҳан ва нангу номуси 
миллӣ муқобилият нишон дода, дар натиҷаи муҳориба ҳалок гардида, ба 
санг табдил ёфтаанд.. Яъне, инҳо ҳамон Гурдофаридҳои шоҳномаи 
А.Фирдавсӣ мебошанд, ки бар зидди душман, бо шуҷоату ғайрати 
ватандӯстӣ шаъну шарафи худро ҳифз кардаанд.  

Мавзеъҳои саёҳат: 

Маркази ноҳияи Муъминобод — кӯҳи Чилдухтарон — осорхонаи Мир 
Саид Алии Ҳамадонӣ (ҳамзамон)  

Давомнокӣ: 8-9 соат  

Меҳмонхона: мавриди 
зарурат, иловатан 
таъмин мегардад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳои 

сайёҳӣ;  
 роҳбалад. 
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САЙРИ САМАРҚАНД 

Арзиш: 600 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 10 нафар  

Хатсайри мазкур хусусияти таърихӣ, фарҳангӣ ва иттилоотнокӣ дошта, 
ташриф ва дидор аз дастовардҳои аҷдодонро, ки даҳ аср ё ҳазор сол қабл 
ноил гардида буданд, фаро мегирад.  

САМАРҚАНД — яке аз шаҳрҳои қадимтарини дунё мебошад, дар асри VIII 
пеш аз милод бунёд шудааст. Дар таърихи қадим Самарқанд пойтахти 
давлати Суғди қадим буда, дар сарчашмаи хаттии “Авесто” номбар 
гардидааст . 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Манзилгоҳи (осорхонаи) Афросиёб — Шоҳи зинда — масҷиди ҳазрати 
Хизр — осорхонаи С.Айнӣ — мадрасаи Шердор — маҷмааи Регистон — 
маҷмааи имом Ал-Бухорӣ — паноҳгоҳи ҳазрати Довуд — манзилгоҳи 
ҳазрати Дониёр-пайғамбар — ҳазрати Мотурдӣ  

Давомнокӣ: 2 рӯз / 1 шаб  

Меҳмонхона: Эмир, 
Травел, Регистон ва ё 
ҳамрадиф ба онҳо 
  
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок (наҳорӣ); 
 меҳмонхона (дунафара); 
 роҳбалад. 
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САЁҲАТИ САМАРҚАНД 

Арзиш: 950 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Хатсайри мазкур хусусияти таърихӣ, фарҳангӣ ва иттилоотнокӣ дошта, 
ташриф ва дидор аз дастовардҳои аҷдодонро, ки даҳ аср ё ҳазор сол қабл 
ноил гардида буданд, фаро мегирад.  

Аҳамиятнокии дастовардҳои аҷдодӣ дар он аст, ки онҳо то ба имрӯз 
машҳури ҷаҳон боқӣ монда, ташаббускорон – гузаштагони мо ҳамчун 
шахсони фавқулода, олиму донишманд ва барҷастагони дину маърифат 
эътироф гардидаанд.  

Давомнокӣ: 3 рӯз / 2 шаб  

Меҳмонхона: Эмир, 
Травел, Регистон ва ё 
ҳамрадиф ба ҳамин онҳо 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок (се вақт); 
 меҳмонхона-3* (дунафара) 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳо; 
 андоз аз сайёҳ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Манзилгоҳи (осорхонаи) Афросиёб — Шоҳи зинда — масҷиди ҳазрати 
Хизр — осорхонаи С.Айнӣ — мадрасаи Шердор — маҷмааи Регистон — 
маҷмааи имом Ал-Бухорӣ — паноҳгоҳи ҳазрати Довуд — манзилгоҳи 
ҳазрати Дониёр-пайғамбар — ҳазрати Мотурдӣ  
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САЙРИ САМАРҚАНДУ БУХОРО 

Арзиш: 1950 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 10 нафар  

САМАРҚАНД — яке аз шаҳрҳои қадимтарини дунё мебошад, дар асри VIII 
пеш аз милод бунёд шудааст. Дар таърихи қадим Самарқанд пойтахти 
давлати Суғди қадим буда, дар сарчашмаи хаттии “Авесто” номбар 
гардидааст . 
 БУХОРО — пойтахти пуршукӯҳи давлати Сомониён ва муҳимтарин 
шаҳри Мовароуннаҳр дар поёноби рӯди Зарафшон (қаблан рӯди Суғд) 
воқеъ аст. Он яке аз шаҳрҳои қадимтарине мебошад, ки таърихи зиёда 
2500-сола дорад. Аксари сокинони Бухоро тоҷикон мебошанд.  

Мавзеъҳои саёҳат: 

САМАРҚАНД: Манзилгоҳи (осорхонаи) Афросиёб — Шоҳи зинда — масҷиди ҳазрати 
Хизр — осорхонаи С.Айнӣ — мадрасаи Шердор — маҷмааи Регистон — маҷмааи 
имом Ал-Бухорӣ — паноҳгоҳи ҳазрати Довуд — манзилгоҳи ҳазрати Дониёр-
пайғамбар — ҳазрати Мотурдӣ  
БУХОРО: мақбараи сулолаи Сомониён — арки (қасри) Бухоро — манораи калон — 
чор манора — мадрасаи Девонбегӣ ва Абдулазизхон — Баҳоуддини Нақшбанд — 
чашмаи ҳазрати Аюб — мадрасаи Мири Араб  

Давомнокӣ: 5 рӯз / 4 шаб  

Меҳмонхона: Эмир, 
Травел, Регистон ва ё 
ҳамрадиф ба ҳамин онҳо  
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок (наҳорӣ); 
 меҳмонхона (дунафара); 
 роҳбалад. 
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САЁҲАТИ САМАРҚАНДУ БУХОРО 

Арзиш: 2700 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Хатсайри мазкур хусусияти таърихӣ, фарҳангӣ ва иттилоотнокӣ дошта, 
ташриф ва дидор аз дастовардҳои аҷдодонро, ки даҳ аср ё ҳазор сол қабл 
ноил гардида буданд, фаро мегирад. Аҳамиятнокии дастовардҳои аҷдодӣ 
дар он аст, ки онҳо то ба имрӯз машҳури ҷаҳон боқӣ монда, 
ташаббускорон – гузаштагони мо ҳамчун шахсони фавқулода, олиму 
донишманд ва барҷастагони дину маърифат эътироф гардидаанд.  

Давомнокӣ: 5 рӯз / 4 шаб  

Меҳмонхона: Эмир, 
Травел, Регистон ва ё 
ҳамрадиф ба ҳамин онҳо 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок (се вақт); 
 меҳмонхона-3* (дунафара) 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳо; 
 андоз аз сайёҳ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

САМАРҚАНД: Манзилгоҳи (осорхонаи) Афросиёб — Шоҳи зинда — масҷиди ҳазрати 
Хизр — осорхонаи С.Айнӣ — мадрасаи Шердор — маҷмааи Регистон — маҷмааи 
имом Ал-Бухорӣ — паноҳгоҳи ҳазрати Довуд — манзилгоҳи ҳазрати Дониёр-
пайғамбар — ҳазрати Мотурдӣ  
БУХОРО: мақбараи сулолаи Сомониён — арки (қасри) Бухоро — манораи калон — 
чор манора — мадрасаи Девонбегӣ ва Абдулазизхон — Баҳоуддини Нақшбанд — 
чашмаи ҳазрати Аюб — мадрасаи Мири Араб  



 

www.bunyodtour.tj  |  info@bunyodtour.tj  |  +992 44-625-7575  |  +992 93-126-1134  |  @bunyodtour  24 

САЁҲАТИ САМАРҚАНДУ ТОШКЕНТ 

Арзиш: 2750 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: гурӯҳӣ, на кам аз 15 нафар  

Хатсайри мазкур ташриф ва дидор аз дастовардҳои аҷдодонро, ки даҳ аср 
ё ҳазор сол қабл ноил гардида буданд, фаро мегирад. Аҳамиятнокии 
дастовардҳои аҷдодӣ дар он аст, ки онҳо то ба имрӯз машҳури ҷаҳон боқӣ 
монда, ташаббускорон – гузаштагони мо ҳамчун шахсони фавқулода, 
олиму донишманд ва барҷастагони дину маърифат эътироф гардидаанд.  
Тошкент пойтахти Ӯзбекистон буда, тамоми ташкилоту муассисаҳои 
маъмурӣ дар ҳаминҷо ҷойгир шудаанд. 

Давомнокӣ: 5 рӯз / 4 шаб  

Меҳмонхона: Эмир, 
Травел, Регистон, 
Тошкент ва ё ҳамрадиф 
ба ҳамин меҳмонхонаҳо 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 нақлиёт (аз ш. Душанбе); 
 хӯрок (се вақт); 
 меҳмонхона-3* (дунафара) 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳо; 
 андоз аз сайёҳ; 
 роҳбалад. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

САМАРҚАНД: Манзилгоҳи (осорхонаи) Афросиёб — Шоҳи зинда — масҷиди ҳазрати 
Хизр — осорхонаи С.Айнӣ — мадрасаи Шердор — маҷмааи Регистон — маҷмааи 
имом Ал-Бухорӣ — паноҳгоҳи ҳазрати Довуд — манзилгоҳи ҳазрати Дониёр-
пайғамбар — ҳазрати Мотурдӣ  
ТОШКЕНТ: маҷмааи ҳазрати Имом — осорхона-китобхонаи дастхатҳо ва Қуръони 
Карим — маҷмааи Амир Темур — майдони Истиқлолият  
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Сайри ДУБАЙ (стандарт) 

Арзиш: 5900 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: фардӣ, аммо на кам аз 2 нафар  

Дубай — яке аз бузургтарин шаҳрҳои Аморати муттаҳидаи Араб мебошад, 
ки дар соҳаҳои сайёҳӣ ва тиҷорати молу хизматрасонӣ пешрафта ба ҳисоб 
меравад. Ҳамчунин, ин минтақа бандари чуқуроби баҳрӣ ва маркази 
маъмурии Аморат буда, ба сифати маркази тиҷоратии Аморат ва шарқи 
наздик эътироф гардидааст.  
Боду ҳаво дар Дубай гарм буда, дар зимистон 21-24 С0 ва дар тобистон 32-
38 С0 гармиро ташкил медиҳад . 

Мавзеъҳои саёҳат (тавсия мегардад): 

Сафари (ҷип-тур) — Абу-Дабӣ — Аквапарк "Yas Waterworld" — Бурҷи 
Халиф — хиёбонҳои Дубай — саёҳати обӣ / круиз (Дубай Марина) — Боғи 
аттраксионҳои Феррари  

Давомнокӣ: 5 рӯз / 4 шаб  

Меҳмонхона: Galaxy 
Plaza-1*, Mayfair-3*, 
Ramyee Guestline ё 
ҳамрадиф ба ҳамин онҳо 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 чиптаҳои ҳавопаймо (аз 
ш.Душанбе); 

 меҳмонхона (дунафара); 
 хӯрок (наҳорӣ); 
 раводид. 
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ДУБАЙ: Саёҳати корӣ 

Арзиш: 7000 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: фардӣ, аммо на кам аз 2 нафар  

Дубай маркази тиҷоратии Амороти араб буда, бо имкониятҳои фаррохи 
соҳибкорӣ ҷолибияти махсус пайдо кардааст. Зимнан, аз мамлакатҳои 
зиёд, ҳамчунин кишвари мо ба ин минтақа додугирифти тиҷоратӣ 
доранд.  
Хатсайри мазкур ҳамчун саёҳати корӣ шароитҳои заруриро барои тоҷирон 
фароҳам меорад. Яъне, тоҷир тавассути мо ташвиши зиёд надошта, танҳо 
ба додугирифти корӣ мшғул мегардад, боқӣ хизматҳоро мо анҷом 
медиҳем.  

Давомнокӣ: 5 рӯз / 4 шаб  

Меҳмонхона: Admiral 
Plaza-1*, Mayfair-3*, 
Versailles ё ҳамрадиф ба 
онҳо 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 
 чиптаҳои ҳавопаймо (аз ш. 

Душанбе); 
 меҳмонхона (дунафара); 
 хӯрок (наҳорӣ); 
 раводид; 
 нақлиёти боркаш. 

Мавзеъҳои ташриф: 

Дубай - марказҳои дилхоҳи савдо ва ташкилотҳои тиҷоратии ҳудуди 
шаҳри Дубай  
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Саёҳати ДУБАЙ 

Арзиш: 14000 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: фардӣ, аммо на кам аз 2 нафар  

Дубай — яке аз бузургтарин шаҳрҳои Аморати муттаҳидаи Араб мебошад, 
ки дар соҳаҳои сайёҳӣ ва тиҷорати молу хизматрасонӣ пешрафта ба ҳисоб 
меравад. Ҳамчунин, ин минтақа бандари чуқуроби баҳрӣ ва маркази 
маъмурии Аморат буда, ба сифати маркази тиҷоратии Аморат ва шарқи 
наздик эътироф гардидааст.  
Боду ҳаво дар Дубай гарм буда, дар зимистон 21-24 С0 ва дар тобистон 32-
38 С0 гармиро ташкил медиҳад . 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Сафари (ҷип-тур) — Абу-Дабӣ — Аквапарк "Yas Waterworld" — Бурҷи 
Халиф — хиёбонҳои Дубай — саёҳати обӣ / круиз (Дубай Марина) — Боғи 
аттраксионҳои Феррари  

Давомнокӣ: 5 рӯз / 4 шаб  

Меҳмонхона: : Grand 
Central, Atana, Time 
Grand, Dorus ё ҳамрадиф 
ба онҳо 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 чиптаҳои ҳавопаймо (аз 
ш.Душанбе); 

 меҳмонхона (дунафара); 
 хӯрок (се вақт); 
 раводид; 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳо; 
 трансфер / хиз. нақлиётӣ; 
 роҳбалад. 
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Сайри ИСТАНБУЛ 

Арзиш: аз 6550 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: фардӣ, аммо на кам аз 2 нафар  

Истанбул  — бузургтарин шаҳри Туркия, маркази асосии тиҷоратӣ, сано-
атӣ ва фарҳангӣ, бандари асосии кишвар. Воқеъ дар соҳили гулӯгоҳи Бос-
фор. Дар гузашта пойтахти империяи Византия, Рим ва Усмонӣ. Дар асри 
VII п.м. аз ҷониби колонистҳои шаҳри юнонии Мегара шаҳри Визнатия 
ташкил карда мешавад. Тибқи баъзе махзанҳо номи шаҳр ҳамчун 
Истамбул аз номи Истинполин бармеояд, аммо бо тасдиқи махзанҳои 
дигар номи шаҳр аз номи Ислом ҳамчун Исломбул бармеояд.  

Давомнокӣ: 6 рӯз / 5 шаб  

Меҳмонхона: Reydel, 
Wiva, Ottoman Time ва ё 
ҳамрадиф ба онҳо 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 
 чиптаҳои ҳавопаймо (аз 

ш.Душанбе); 
 меҳмонхона (дунафара); 
 хӯрок (наҳорӣ). Мавзеъҳои ташриф (тавсия мегардад): 

Саёҳати Баҳрӣ (шоми Истанбул) – Ҳоҷи София – Масҷиди кабуд – қасри 
Топкапи – Гранд бозор – Бурса – Мақбараи сабз - Дарахти қадима – 
ҷазираи Шоҳзода  
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Саёҳати ИСТАНБУЛ 

Арзиш: аз 9400 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: фардӣ, аммо на кам аз 2 нафар  

Истанбул  — бузургтарин шаҳри Туркия, маркази асосии тиҷоратӣ, сано-
атӣ ва фарҳангӣ, бандари асосии кишвар. Воқеъ дар соҳили гулӯгоҳи Бос-
фор. Дар гузашта пойтахти империяи Византия, Рим ва Усмонӣ. Дар асри 
VII п.м. аз ҷониби колонистҳои шаҳри юнонии Мегара шаҳри Визнатия 
ташкил карда мешавад. Тибқи баъзе махзанҳо номи шаҳр ҳамчун 
Истамбул аз номи Истинполин бармеояд, аммо бо тасдиқи махзанҳои 
дигар номи шаҳр аз номи Ислом ҳамчун Исломбул бармеояд. Истанбул 
дар байни ду қитъаҳои Аврупо ва Осиё ҷойгир шудааст ва дорои 
мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ, таърихию фарҳангӣ ва динӣ мебошад . 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Саёҳати Баҳрӣ (шоми Истанбул) – Ҳоҷи София – Масҷиди кабуд – қасри 
Топкапи – Гранд бозор – Бурса – Мақбараи сабз - Дарахти қадима – 
ҷазираи Шоҳзода  

Давомнокӣ: 6 рӯз / 5 шаб  

Меҳмонхона: Nova Plaza, 
Grand Palace  ё ҳамрадиф 
ба онҳо 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 чиптаҳои ҳавопаймо (аз 
ш.Душанбе); 

 меҳмонхона (дунафара); 
 хӯрок (се вақт); 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳо; 
 трансфер / хиз. нақлиётӣ; 
 роҳбалад. 
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АНТАЛИЯ — КРУИЗ 

Арзиш: аз 10800 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: фардӣ, аммо на кам аз 2 нафар  

Анталия — маркази вилояти Анталия, яке аз шаҳрҳои муҳим ва сайёҳии 
кишвари Туркия дар соҳили баҳри Миёназамин ҷойгир мебошад. Ин 
шаҳр, ки ба унвони маркази сайёҳӣ ва тафреҳӣ дар Туркия маҳсуб 
мегардад дорои ҷозибаҳои фаровон мебошад. Дар Анталия бештар аз як 
миллион нафар истиқомат мекунанд, аммо бошандагони доимии он ба 
ҳисоби миёна беш аз ду миллион нафарро ташкил медиҳад. Яъне, дар ин 
минтақаи Туркия ба як сокин як сайёҳ рост меояд, ки ҷолибияти сайёҳии 
онро инъикос менамояд. 

Мавзеъҳои саёҳат: 

Саёҳати обӣ дар баҳри Миёназамин: бандари Кемер – халиҷи Адрасан 
Кавус – Олимпос – ш. Демре – халиҷи Гокайя – шаҳри ғарқшуда (наздики 
Кекова) – халиҷи Терансе – халиҷи Укагиз – деҳоти Симена – шаҳраки 
Калекёй – бандари Генуэз – халиҷи Фазелис – халиҷи Алакасу – халиҷи 
Мунлайт 

Давомнокӣ: 8 рӯз / 7 шаб  

Меҳмонхона: киштӣ/
яхта (каютаи дунафара) 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 чиптаҳои ҳавопаймо (аз 
ш.Душанбе); 

 меҳмонхона (дунафара); 
 хӯрок (се вақт); 
 чиптаҳои вуруд ба мавзеъҳо; 
 трансфер / хиз. нақлиётӣ; 
 моҳидорӣ; 
 лавозимот барои оббозӣ. 
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Сайри АНТАЛИЯ 

Арзиш: аз 8900 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: фардӣ, аммо на кам аз 2 нафар  

Анталия — маркази вилояти Анталия, яке аз шаҳрҳои муҳим ва сайёҳии 
кишвари Туркия дар соҳили баҳри Миёназамин ҷойгир мебошад. Ин 
шаҳр, ки ба унвони маркази сайёҳӣ ва тафреҳӣ дар Туркия маҳсуб 
мегардад дорои ҷозибаҳои фаровон мебошад. Захираҳои асосии сайёҳии 
Анталия: халиҷи баҳри Миёназамин; шаршараи Дюден; кӯҳи Тунктеппа; 
осорхонаи Ататурк; Масҷиди Муратпаша; манораи Эйвел; масҷиди 
Исқола; дарвозаҳои Одрин; маҷмааи обӣ бо аквапарк, ҳавзи делфин ва 
аквариум; амфитеатри Аспендос ва ғайра  

Давомнокӣ: 6 рӯз / 5 шаб  

Меҳмонхона: Golden 
Orang, Antroyal ва ё 
ҳамрадиф ба онҳо 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 
 чиптаҳои ҳавопаймо (аз 

ш.Душанбе); 
 меҳмонхона (дунафара); 
 хӯрок (наҳорӣ). Мавзеъҳои ташриф (тавсия мегардад): 

Халиҷи Адрасан Кавус – Олимпос – ш. Демре – шаҳри ғарқшуда (наздики 
Кекова) – халиҷи Терансе –  деҳоти Симена – шаҳраки Калекёй  
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КОРЕЯ — САЁҲАТИ ТАБОБАТӢ 

Арзиш: аз 50000 сомонӣ  / наф. 
Намуди саёҳат: Табобатӣ; Фардӣ-(муносибат ба ҳар як бемор дар                                        

алоҳидагӣ ба роҳ монда мешавад)  

Кореяи ҷанубӣ бинобар пешрафти худ дар самти илму техника ва 
технологияҳои иттилоттӣ дар даҳсолаи охир ба дастовардҳои 
байналмилалии беҳамтои тиббӣ ноил гардидааст. Дар ин кишвар 
беморхонаҳои гуногун ва мутахассисони сатҳи байналмилалӣ фаъолият 
мекунанд, ки бо ихтироъ / кашфи тарзу услуҳои навини (технологии) 
табобати инсон аз бемориҳои табобатнашаванда, ба монанди саратон, 
сактаи дил, мағзи сар, кучонидани узви бадан ва ғайра машҳур 
гардидаанд. 

Беморхонаҳо / клиникаҳои эҳтимолӣ: Северанс; Асан; Гиль; Самсунг; 

маркази тиббии Ханянг; Пундан Часен; маркази тиббии Донишгоҳии миллии Сеул  

 Табобати бемориҳои саратон: аз 50 ҳазор сомонӣ / нафар 

 Табобати бемориҳои дил: аз 70 ҳазор сомонӣ / нафар 

 Кучонидани узвҳои бадан: аз 400 ҳазор сомонӣ / нафар 

 Табобати бемориҳои мағзи сар: аз 100 ҳазор сомонӣ / нафар 

Давомнокӣ: то 6 моҳ  

Меҳмонхона: мавриди 
хоҳиши бемор/сайёҳ 
таъмин карда мешавад 
 
Эъзоҳ: маълумоти бештар 
дар сомонаи ширкат—
www.bunyodtour.tj 

Бо ин маблағ таъмин мегардад: 

 чиптаҳои ҳавопаймо (аз 
ш.Душанбе); 

 меҳмонхона (барои 10 рӯз); 
 раводид; 
 тарҷумон; 
 трансфер / хиз. нақлиётӣ; 
 нигоҳубини бемор. 


